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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 531/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0731123-62.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) MARIA FELIX, matrícula nº. 6815, Técnico 

Judiciário, na secretaria da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, com 

efeitos a partir de 30/10/2018.

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

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

Cuiabá, 05 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 532/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

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

Médica, pelo Gestor Judiciário Paola Regina Pouso Gracioli, matrícula nº. 

14.326, do(a) Juizado Especial Criminal Unificado - Comarca da Capital - 

S D C R ,  c o n f o r m e  c o n s t a  d o  e x p e d i e n t e  C I A  n º . 

0731613-84.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) ARLINDO RATTO JUNIOR, matrícula nº. 24482, 

Técnico Judiciário, lotado(a) na Juizado Especial Criminal Unificado - 

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

Gestor Judiciário Substituto, no período de 29/10/2018 a 05/11/2018 

(licença médica).

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

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

Cuiabá, 05 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 533/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0729767-32.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) MICHELLE FERNANDA SANTOS DE ALMEIDA, 

matrícula nº. 38177, Técnico Judiciário, na secretaria da 10ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá, com efeitos a partir de 26/10/2018.

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

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

Cuiabá, 05 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 534/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0730423-86.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) PAULO RICARDO RODRIGUES MIRANDA, 

matrícula nº. 38195, Analista Judiciário, na secretaria do Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com efeitos a partir de 

31/10/2018.

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

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

Cuiabá, 05 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 535/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 07 (sete) dias de usufruto de 

compensatória, pelo Gestor Judiciário Noara Elisa Nilson, matrícula nº. 

7848, do(a) 2ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de 

C u i a b á ,  c o n f o r m e  c o n s t a  d o  e x p e d i e n t e  C I A  n º . 

0731988-85.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) EDER CANUTO DE SOUZA, matrícula nº. 

37897, Analista Judiciário, lotado(a) na Central de Execução de Medidas 

Socioeducativas - CEMSO - SDCR, para exercer, a função de confiança 

de Gestor Judiciário, no período de 11/12/2018 a 14/12/2018 e de 

17/12/2018 a 19/12/2018 (compensatórias).

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

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

Cuiabá, 5 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 456202 Nr: 27054-83.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEYDSON RAUFF AMORIM DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

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

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

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

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

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

separada, sendo R$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.: 455368 Nr: 26573-23.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEYDSON RAUFF AMORIM DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMENEGHI E DEMENEGUI LTDA, BANCO DO 

BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT, SAMANTHA RONDON GAHYVA MARTINS - 

OAB:OAB/MT 9.047

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

devidamente INTIMADAS as parte demandadas, para que efetuem, no 

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

de R$ 772,68 (setecentos e setenta e dois reais e sessenta e oito 

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

para a parte DEMENEGHI E DEMENEGUI LTDA o valor de R$ 191,96 (cento 

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

guia de custas e R$ 179,63 (cento e setenta e nove reais e sessenta e 

três centavos), para fins da guia de taxa. E para a parte BANCO DO 

BRASIL S.A o valor de R$ 191,96 (cento e noventa e um reais e noventa e 

seis centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 179,63 (cento e 

setenta e nove reais e sessenta 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) sendo que para a parte 

DEMENEGHI E DEMENEGUI LTDA o valor de R$ 14,75 (quatorze reais e 

setenta e cinco centavos) e para a parte BANCO DO BRASIL S.A 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.: 1085479 Nr: 4045-82.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:4715

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

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

separada, sendo R$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.: 879266 Nr: 16445-02.2014.811.0041

 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: ISRAEL BEZERRA ARAUJO

 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: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-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$ 

521,26 (quinhentos e vinte e um reais e vinte e seis centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$260,63(duzentos e sessenta reais e sessenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 260,63(duzentos e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 927358 Nr: 47859-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR CHINIKOSKI

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

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

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

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

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

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

e sete reais e setenta e 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.: 886484 Nr: 20891-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINO FATIMO SAMPAIO DE MORAES

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

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/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 
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Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 437389 Nr: 15363-72.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALBINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

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

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

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

separada, sendo R$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.: 186251 Nr: 32187-19.2004.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ MAGALHÃES

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

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO 

- OAB:4.478/MT

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

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

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

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

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

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

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

trinta e sete reais e setenta e 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.: 350303 Nr: 20656-91.2008.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALL SERVICE LTDA, ALLAN EXUPERY DE 

ARAÚJO, SANDRO ENRICO DE ARAUJO, EMMANUEL DEARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANA CATIUCIA LINS DE ALMEIDA 

GARIGLIO - OAB:10126/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$ 

3.185,19 (três mil e cento e oitenta e cinco reais e dezenove centavos), a 

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

forma separada, sendo R$1.563,31 (um mil e quinhentos e sessenta e três 

reais e trinta e um centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$1.592,81(um mil e quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e um 

centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor 

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

deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d 

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 827846 Nr: 33706-14.2013.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

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

 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 executado, para que efetue, no prazo de 5 

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

786,38 (setecentos e oitenta e seis reais e trinta e oito 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$ 372,95(trezentos e 

setenta e dois reais e noventa e cinco 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.: 407919 Nr: 39183-57.2009.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/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$ 

2.228,40 (dois mil e duzentos e vinte oito reais e quarenta centavos), a 

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

forma separada, sendo R$1.084,70 (um mil e oitenta e quatro reais e 

setenta centavos), para recolhimento da guia de custas e R$1.114,20(um 

mil e cento e quatorze reais e vinte centavos), para fins da guia de taxa e 

ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 (vinte e 
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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.: 736976 Nr: 33435-73.2011.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K-OTIK LTDA ME, FLAVIA KRIS E SILVA, 

JOSIANE FATIMA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIA CRISTINA DE ÁVILA 

LEITE - OAB:17.671/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$ 

551,38 (quinhentos e cinquenta e um reais e trinta 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$ 137,95(cento e 

trinta e sete reais e noventa e cinco 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.: 817674 Nr: 24103-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLAINE FAVIN DE SOUZA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO ALVES DE 

SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/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$ 

622,94 (seiscentos e vinte e dois reais e noventa e quatro 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$ 

209,51(duzentos e nove reais e cinquenta e um centavos), para fins da 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1086620 Nr: 4566-27.2016.811.0041

 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: ARTUR FERREIRA 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/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.: 1084521 Nr: 3636-09.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARATO VIP LTDA ME, LUIZ ANTÔNIO COELHO LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCAWEB IDC LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CALISTRO FERNANDES - 

OAB:14880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI TURCZYN - OAB:51.631 

SP, TASSIANA ABUD CHAUD - OAB:9377/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.: 831965 Nr: 37581-89.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCI DO AMARAL ROSA, AALDQ, GLENISGLEIA DA 

SILVA LIMA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUEIRÓZ - OAB:14.843/MT, MARIA DONIZETE 

RODRIGUES DE SOUZA - OAB:8655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-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$ 

1.069,60 (um mil e sessenta e nove reais e sessenta centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$534,80(quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta 
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centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 534,80(quinhentos e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853934 Nr: 56548-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLENE DE LIMA SILVA, RODRIGO MARQUES DOS 

SANTOS CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO OURO E PRATA S.A ., INVEST 

SEGURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE PAULA DE PINHO 

- OAB:13.782-B, LINEIA FÁTIMA DA SILVA PINHO - OAB:OAB/MT 

15.909-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RODRIGUES CHAVES - 

OAB:55.925 RS, CAMILA PEREIRA FERNANDES - OAB:18786/O, CASSIO 

QUEIROZ COELHO DA CRUZ - OAB:16006, DANIELA RIZZI BARUFALDI - 

OAB:55226/RS, JAIME BANDEIRA RODRIGUES - OAB:41.259/RS

 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.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024381-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO TAYA MIRANDA (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))

 

Processo eletrônico n° 1024381-22.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Marcelo Taya Miranda, objetivando a inclusão do 

crédito no curso da recuperação judicial da empresa Dismafe Distribuidora 

de Máquinas e Ferramentas S/A e outras. O requerente afirma que a 

recuperanda o indicou na primeira lista como credor da quantia de R$ 

10.113,80, na classe trabalhista, todavia, o administrador judicial, sem 

justificativa, excluiu o referido crédito da relação prevista no art. 7°, §2°, 

da LRF. Instado a emendar a inicial, o impugnante apresentou ficha de 

registro, demonstrativo de valores que compõe o crédito, cópia da CTPS, 

dentre outros. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do 

essencial. Fundamento e decido. Conforme relatado, o impugnante 

pretende a inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não 

pagamento das verbas de origem trabalhista e não submetidas à 

apreciação da justiça laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 
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controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024627-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RODRIGUES ARAUJO DE MELO (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))

 

Processo eletrônico n. 1024627-18.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

habilitação de crédito proposta por Maria Rodrigues Araújo de Melo, 

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. 

15101349), a requerente quedou-se inerte, consoante certidão de id. 

16037727. 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

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024625-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDER ALESSANDRO DE ARRUDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT0013724A-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))

 

Processo eletrônico n. 1024625-48.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

habilitação de crédito proposta por Ander Alessandro de Arruda, 

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. 

15101440), a requerente quedou-se inerte, consoante certidão de id. 

16041297. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Verifica-se da análise dos documentos acostados aos autos que, embora 
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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

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024621-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHUWAISER YORK ARIYOSHI (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))

 

Processo eletrônico n. 1024621-11.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

habilitação de crédito proposta por Shuwaiser York Ariyoshi, 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. 15100507), a requerente quedou-se 

inerte, consoante certidão de id. 16024807. 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

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024619-41.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERREIRA 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))

 

Processo eletrônico n. 1024619-41.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

habilitação de crédito proposta por Anderson Ferreira 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. 

15100554), a requerente quedou-se inerte, consoante certidão de id. 

16025156. 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

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024613-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE FREITAS (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))

 

Processo eletrônico n. 1024613-34.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

habilitação de crédito proposta por Antonio Gomes de Freitas, 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. 15100617), a requerente quedou-se 

inerte, consoante certidão de id. 16034825. 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, 
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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

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024615-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO 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:

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)

 

Processo eletrônico n. 1024615-04.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

habilitação de crédito proposta por José Alberto 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. 15100659), a requerente quedou-se 

inerte, consoante certidão de id. 16035377. 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029438-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (REQUERENTE)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(REQUERENTE)

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (REQUERENTE)

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS 

(REQUERENTE)

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (REQUERENTE)

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (REQUERENTE)

AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (REQUERENTE)

VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (REQUERENTE)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAO IDENTIFICADO (RÉU)

Outros Interessados:

ROGERIO BARAO OAB - MT0008313A (ADVOGADO(A))

BRADIESEL AUTO PARTS LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (ADVOGADO(A))

AUTOAMERICA IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO 

ATACADISTA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E PNEUMATICOS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

JEFFERSON RAMOS BRANDAO OAB - PR27617 (ADVOGADO(A))

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (TERCEIRO INTERESSADO)

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO(A))
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EBER SARAIVA DE SOUZA OAB - MT0008267A (ADVOGADO(A))

CLARIANA ZACARKIM BARAO OAB - MT14955/O (ADVOGADO(A))

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

MARA SOUZA GALIANO (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT0011686A (ADVOGADO(A))

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT0012399A (ADVOGADO(A))

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT0011740A-O (ADVOGADO(A))

JOSE LEOCIR PERES MUNHOZ (TERCEIRO INTERESSADO)

JULLY ENNY DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO(A))

BRUNO PEREZ SANDOVAL OAB - SP324700 (ADVOGADO(A))

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES OAB - SP234123 

(ADVOGADO(A))

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA OAB - SP324000 

(ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO(A))

HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GUSTAVO TOSI OAB - DF28498 (ADVOGADO(A))

GUILHERME BARBOSA MESQUITA OAB - DF30417 (ADVOGADO(A))

FERNANDO CERANTOLA OAB - MT12738/O (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA JULIO OAB - MT0016399A (ADVOGADO(A))

WANDERLEY RAMPEL (TERCEIRO INTERESSADO)

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUCAO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

DIOGO SAIA TAPIAS OAB - SP313863 (ADVOGADO(A))

FERNANDO RUDGE LEITE NETO OAB - SP84786 (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR OAB - SP0154733A (ADVOGADO(A))

GERSON TOME TREVISOL OAB - MT0019424A-O (ADVOGADO(A))

OMAR MOHAMAD SALEH OAB - SP266486 (ADVOGADO(A))

RESITEC - INDUSTRIA DE PIAS DE MARMORE SINTETICO LTDA - EPP 

(TERCEIRO INTERESSADO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (TERCEIRO INTERESSADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GASPAR HELENO ANDRE (TERCEIRO INTERESSADO)

ARIANE DE SOUZA MONARO OAB - MT0013094A-B (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDERSON THIAGO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

PABLO DOTTO OAB - SP147434 (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO BATISTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

OI S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSÉ ANTÔNIO LESSI (TERCEIRO INTERESSADO)

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

EDUARDO SILVA GATTI OAB - SP234531 (ADVOGADO(A))

PIO JOSE DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BICCA MACHADO OAB - SP0354406A (ADVOGADO(A))

VANDER JOSE PASETTI OAB - MT0011734A (ADVOGADO(A))

PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUCIANO BENETTI TIMM OAB - RS37400 (ADVOGADO(A))

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIS RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

YARA CAROLINA DINIZ COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

EVERTON PEREIRA CAMILO (TERCEIRO INTERESSADO)

D.J.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954/O (ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO(A))

INSTITUTO EUVALDO LODI (TERCEIRO INTERESSADO)

Benedito Heitor Mansur Bumlai (TERCEIRO INTERESSADO)

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO(A))

IRMAOS RODOPOULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

VALDECY PEREIRA DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA FERNANDA DOS SANTOS NAVARRO DE ANDRADE OAB - 

SP170014 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo as recuperandas para depositarem 

os honorários periciais em conta judicial vinculada a estes autos, se 

concordarem, no prazo de 72 horas. Cuiabá, 5 de novembro de 2018. 

César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 912217 Nr: 38319-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA FRANCISCA RODRIGUES SILVA, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

S/A - BANCO MÚLTIPLO)

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

SILVA - OAB:6.565/MT, MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - 

OAB:188846/SP, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

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

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 74723 Nr: 11758-07.1999.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A., ALCEDO FERNANDES 

ALONSO, JUCILENE APARECIDA DA SILVA, RJ CONSULTORIA PERÍCIA E 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. CHRISTONI - ME, IVONETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 
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OAB:6065/MT, JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO DE SOUSA 

- OAB:3686, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE CASTRILLO - OAB:MT 

4678

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1272659 Nr: 28510-24.2017.811.0041

 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: SATURNINO FERNANDES FILHO, LEONARDO MORO 

BASSIL DOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECANICA TAVARES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER - OAB:13914/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1176913 Nr: 42779-05.2016.811.0041

 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: IRENE MOURA REIS, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565/MT, SILVANA NOVAES SANTOS - OAB:17644

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

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1304091 Nr: 9437-32.2018.811.0041

 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 VOLVO (BRASIL) S/A, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA

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

OAB:, NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA - OAB:44.056/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 74715 Nr: 12965-70.2001.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BAMERINDUS S/A, JUCILENE APARECIDA 

DA SILVA E COELHO DE SOUSA, RJ CONSULTORIA, PERICIA E 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. CHRISTONI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT, 

JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA - OAB:3686/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 74711 Nr: 11339-84.1999.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, JUCILENE APARECIDA DA 

SILVA E COELHO DE SOUSA, RJ CONSULTORIA, PERICIA E 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. CHRISTONI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT, JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA - 

OAB:3686-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE CASTRILLO - OAB:MT 

4678

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1212710 Nr: 9227-15.2017.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:9764-A/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

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1313060 Nr: 11649-26.2018.811.0041

 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: JOÃO BOSCO FILHO - MEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias, proceder à 

regularização da representação processual, mediante a juntada de 

mandato que lhe outorgue poderes para atuar junto ao presente feito, 

tendo em vista que a procuração de fl. 06, possui poderes expressos tão 

somente para propor ação de cobrança, sob pena de indeferimento da 

inicial (art. 321, parágrafo único, CPC).
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Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1338597 Nr: 17466-71.2018.811.0041

 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: MARLISE URNAU, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

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

OAB:684-COREC, MARCOS DAVI ANDRADE - OAB:11656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Barini Nespoli - 

OAB:OAB/MT 9.229

 Visto.

Determino, venha à parte autora no prazo de 15 dias úteis, proceder à 

regularização da representação processual, mediante a juntada de 

mandato que outorgue poderes ao advogado MARCOS DAVI ANDRADE, 

para atuar junto ao presente feito, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1337666 Nr: 17313-38.2018.811.0041

 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: THALIA KAROLINE DE ALMEIDA COSTA, RAFAEL 

HENRIQUE TAVARES TAMBELINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLHETE RESTAURANTE EIRELI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA DENISE DEIRANE DE 

OLIVEIRA - OAB:11937, RAFAEL HENRIQUE TAVARES TAMBELINI - 

OAB:OAB/SP 300994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT

 Visto.

I – Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II – Como se infere dos autos o pedido inicial veio instruído com certidão 

oriunda da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no 

valor de R$ 12.650,31 (fl. 08), atualizado até 30/04/2017, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 21/07/2015.

Portanto, a atualização do crédito contraria o disposto no art. 9º, inciso II, 

da Lei de Regência, que estabelece que o crédito deve ser atualizado até 

a data do pedido de recuperação judicial.

Assim sendo, intime-se o habilitante para que, no prazo de 15 dias úteis, 

junte aos autos o cálculo de atualização do crédito, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1310478 Nr: 10965-04.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO SOARES DA SILVA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565/MT, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10.609/MT

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

 Visto.

I - Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fls. 24/25).

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por SANDRO SOARES 

DA SILVA, por dependência aos autos da falência de SUPERMERCADO 

MODELO LTDA (Processo nº 6917-75.2013.811.0041 – Código 800492), 

que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser 

recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e processada 

na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1338468 Nr: 17439-88.2018.811.0041

 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: VALDICO DE SOUZA SIQUEIRA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANDRA MARIA RODRIGUES - 

OAB:18750-O, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:227716/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7187/MT

 Visto.

I - Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por VALDICO DE SOUZA 

SIQUEIRA, por dependência aos autos da recuperação judicial da ENPA 

ENGENHARIA E PARCERIA LTDA. (Processo nº 2997-63.2016.811.0041 – 

Código 1146110), que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1343054 Nr: 18405-51.2018.811.0041

 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: MOISES FRANZ, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAJES PRE - MOLDADAS COMERCIO E 

INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLLA PATRICIA SOUZA - 

OAB:5.264/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 

9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILO - 

OAB:170707
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 Visto.

Determino, venha à parte autora no prazo de 15 dias úteis, proceder à 

regularização da representação processual, mediante a juntada de 

mandato que outorgue poderes a advogada (KARLLA PATRÍCIA SOUZA), 

para atuar junto ao presente feito, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1326470 Nr: 14834-72.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNILDO ANTONIO MARTINS, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:21797/O, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT

 Visto.

I - Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fls. 11/14).

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por ARNILDO ANTÔNIO 

MARTINS, por dependência aos autos da recuperação judicial da ENPA 

ENGENHARIA E PARCERIA LTDA. (Processo nº 2997-63.2016.811.0041 – 

Código 1146110), que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1338598 Nr: 17467-56.2018.811.0041

 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: DANILO PEREIRA DE SOUZA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

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

OAB:684-COREC, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINI - OAB:

 Visto.

I – Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II – Como se infere dos autos o pedido inicial veio instruído com certidão 

oriunda da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no 

valor de R$ 3.040,09 (fl. 09), atualizado até 31/08/2018, tendo sido 

decretada a falência em 10/02/2015.

Portanto, a atualização do crédito contraria o disposto no art. 9º, inciso II, 

da Lei de Regência, que estabelece que o crédito deve ser atualizado até 

a data da decretação da falência.

Assim sendo, intime-se o habilitante para que, no prazo de 15 dias úteis, 

junte aos autos o cálculo de atualização do crédito, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1312814 Nr: 11564-40.2018.811.0041

 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: CLINICA PRO-MASTER LTDA ME, MASAMITSU 

TAKANO, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Emily do Nascimento 

Souza - OAB:OAB-MT 19.960-O, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA - OAB:11990, THAIS SVERSUT ACOSTA - OAB:9634/MT

 Visto.

I - Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fls. 13/13-v).

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por CLINICA 

PRO-MASTER LTDA ME, por dependência aos autos da recuperação 

judicial de MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (Processo nº 

46354-55.2015.811.0041 – Código 1049831), que, conforme autoriza o 

§5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À 

RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1326895 Nr: 14946-41.2018.811.0041

 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: EDEMILSON PEREIRA GOMES, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARYME PARADA PEDROSA - 

OAB:22946/O, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:MT-5.746, 

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Visto.

I – Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II – Como se infere dos autos o pedido inicial veio instruído com certidão 

oriunda da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no 

valor de R$ 2.191,33 (fl. 05), atualizado até 31/05/2018, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 15/08/2016.

Portanto, a atualização do crédito contraria o disposto no art. 9º, inciso II, 

da Lei de Regência, que estabelece que o crédito deve ser atualizado até 

a data do pedido de recuperação judicial.

Assim sendo, intime-se o habilitante para que, no prazo de 15 dias úteis, 

junte aos autos o cálculo de atualização do crédito, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira
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 Cod. Proc.: 1342455 Nr: 18293-82.2018.811.0041

 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: ANDERSON CLAUDIANO SILVA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLLA PATRICIA SOUZA - 

OAB:5.264/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINI NESPOLI - 

OAB:9229

 Visto.

Determino, venha à parte autora no prazo de 15 dias úteis, proceder à 

regularização da representação processual, mediante a juntada de 

mandato que outorgue poderes a advogada (KARLLA PATRÍCIA SOUZA), 

para atuar junto ao presente feito, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1313235 Nr: 11667-47.2018.811.0041

 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: MIZAEL SILVA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FALCÃO RODRIGUES - 

OAB:616-A/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA HELENA GRINGS - 

OAB:3.897-E/MT, GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:, SEBASTIAO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187

 Visto.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar aos autos 

os documentos discriminados às fls. 35/38, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1320178 Nr: 13246-30.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI SOARES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DA TREZE CONSTRUTORA 

INCORPORADORA LTDA, TRESE CONSTRUTORA E INCOPORADORA 

LTDA, RONIMÁRCIO NAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11.800/MT, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228/MT, RONIMÁRCIO 

NAVES - OAB:6228, ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512/MT

 Impulsionando o feito, intimo as falidas para manifestar nos presentes 

autos no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1312131 Nr: 11427-58.2018.811.0041

 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: ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUTORA 

E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, HOTÉIS GLOBAL S/A, 

GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., ADVANCED 

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, LORGA & MILEJEVS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOTORANTIN CIMENTOS S/A, CARMO E 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C., BANCO J SAFRA S/A, SALADINO 

ESGAIB, CONTAUD AUDITORES INDEPENDENTES EPP, NOVO SABOR 

REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA – ME, BANCO ECONOMICO S/A, 

FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB, CROACIA COMERCIO E 

LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇAO LTDA, ATIVA 

LOCAÇÃO LTDA, BRANEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, 

MT GUINDASTES E GUINCHOS LTDA – ME, ESTRUTEC ENGENHARIA 

LTDA. – ME, SELOC LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP, STELMAT 

TELEINFORMATICA LTDA, SIEMENS LTDA, SH FORMAS, ANDAIMES E 

ESCORAMENTOS LTDA, JOHNSON CONTROLS – HITACHI AR 

CONDICIONADO DO BRASIL LTDA, CCB BRASIL – CHINA CONSTRUCTION 

BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A, PLUGMAIS DISTRIBUIDORA 

INFORMÁTICA E TELECONMUNICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3722, LUIZ CARLOS 

EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, MARCO ANTONIO LORGA - 

OAB:13536, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - 

OAB:6.551-A/MT, ANA LUCIA DA SILVA BRITO - OAB:OAB/SP 286.438, 

ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA - OAB:101.346/SP, CAUÊ TAUAN DE 

SOUZA YAEGASHI - OAB:357590, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B, EDINÉIA SANTOS DIAS - OAB:OAB/SP 197.358, FABIO 

GONÇALVES ORTEGA - OAB:15.126/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT, MAURÍCIO 

AUDE - OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247/MT, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3.561-A/MT, 

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, 

RENATO MELLO LEAL - OAB:160120, RICARDO HENRIQUE SAFINI 

GAMA - OAB:114072, THAIS SVERSUT ACOSTA - OAB:9634/MT, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT, VINICIUS 

BIGNARDI - OAB:12.901/MT

 Vistos.

Recuperação judicial de Engeglobal Construções Ltda. e outras.

Diante da excepcionalidade do pedido de fls. 1.823/1.832, e também 

considerando a respeitável manifestação ministerial no sentido de que o 

administrador judicial tenha conhecimento da referida petição e venha a se 

manifestar acerca dos documentos acostados à mesma, intime-se o ilustre 

auxiliar do juízo para que, em 72 horas, emita seu parecer técnico sobre a 

pretensão das recuperandas de inclusão de mais 02 empresas, na 

qualidade de autoras da recuperação judicial.

Durante o transcurso de tempo ora determinado para o pronunciamento da 

administradora judicial, deverá a Secretaria certificar acerca da 

tempestividade das objeções existentes nos autos.

Após, imediatamente conclusos.

Intimem-se

Às providências.

Cuiabá, 31 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 993077 Nr: 19900-38.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S. A, FLAVIANO TAQUES 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ DE SOUZA FREIRE, OTAVIANO 

MUNIZ DE MELO JUNIOR, GRUPAL AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RICARDO PASSOS DE 

SOUZA - OAB:165.202-A/SP, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO 

- OAB:7348/O, RALPH MELLES STICCA - OAB:236.471/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009, polisel advogados Associados s/c - 

OAB:355

 Vistos.

Intime-se a parte autora para se manifestar quanto ao petitório de fls. 

101/104 em 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.
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Às providências.

Cuiabá, 31 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 947158 Nr: 58675-59.2014.811.0041

 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: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA, JOSÉ MORELI, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO, ERI BORGES REGITANO, FERNANDO JOSÉ 

VILA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A, BANCO ABC 

BRASIL S.A, RIZOBACTER DO BRASIL LTDA, FERTILIZANTES HERINGER 

S/A, BANCO DO BRASIL S.A, DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, 

GERDAU AÇOS LONGOS S/A, CONSAGRO AGROQUIMICA LTDA, BANCO 

BRADESCO S/A, ITAU UNIBANCO S.A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VIEGAS - 

OAB:9321-A, ANDRÉIA VALENTIN GARBIN - OAB:204.597/SP, ANELY 

DE MORAES PEREIRA MERLIN - OAB:13571-B, CINARA CAMPOS 

CARNEIRO - OAB:8521/O, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945-B/MT, 

Eric Cerante Pestre - OAB:103.840/RJ, Gabriel de Orleans e 

Bragança - OAB:282.419-A / SP, GRACIELLE DE ALMEIDA CAMPOS - 

OAB:10.847/MT, HELENISE SESTI REGUELIN - OAB:OAB 57.752, 

HENRIQUE ROCHA NETO - OAB:17139/GO, JOÃO BATISTA DE ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10.962-B/MT, 

JULIANO ANESI - OAB:OAB/SP 322.463, LAURA MARIA BRANT DE 

CARVALHO - OAB:OAB/SP 108.503, LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA 

BARROS - OAB:7.381/MT, LUIZ CARLOS CACERES - OAB:26822-B/PR, 

MAGNO ALEXANDRE SILVEIRA BATISTA - OAB:24312/PR, MARCELO 

ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MÁRIO 

PEDROSO - OAB:10220-GO, MAURO MOLINA PEDROSO JÚNIOR - 

OAB:34958/GO, NAGIB KRUGER - OAB:4419, NAYARA CANESQUI - 

OAB:OAB/SP 362.362, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT, 

OSMAR ARCÍDIO MAGGIONI - OAB:RS - 13012, OTAVIO PEREIRA DE 

SOUZA - OAB:33.704/GO, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, 

Viviane Tozzi Moro - OAB:345.340/SP, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP, WILLIAN JOSE DE ARAUJO - OAB:3928/MT

 Vistos.

Recuperação Judicial de Sigma Agropecuária Ltda.

1. Defiro o pedido de dilação de prazo, concedendo 20 (vinte) dias 

improrrogáveis ao administrador judicial para que apresente aos autos 

relatório do cumprimento das obrigações contidas no Plano de 

Recuperação Judicial, conforme pleiteado à fl. 3.869.

Após, conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 31 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1335810 Nr: 16865-65.2018.811.0041

 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: LOCAFACIL - LOCADORA DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1211389 Nr: 8859-06.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAS, GCDML, FKTF, ICTEEL, PAL, MFDGASEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSHMP, PRP, PFDIRFLPPCP, AADCA, OA

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

SILVA - OAB:6565, ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO - 

PROMOTORA DE JUSTIÇA - OAB:PROMOTORA, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JÚNIOR - OAB:7683/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:, VAGNER 

SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABISSON RIBEIRO FERNANDES 

- OAB:38.826/BA, CARLOS CESÁR RIBEIRO DA SILVA - OAB:88.162/SP, 

CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - OAB:132.306/SP, DRUMOND 

E FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:2997/BA, JUSSARA 

OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA - OAB:87.592/SP, KARLA ELIZABETH 

BONFIM DRUMOND - OAB:33.332/BA, LUIZ ALBERTO MARTINS DE 

AGUIAR - OAB:119.675/SP, SANDRO TICIANEL - OAB:6877/MT, THAIS 

MARCELLE DE PAULA FERREIRA DA SILVA - OAB:14.964/MT, TIAGO 

SCHREINER GARCEZ LOPES - OAB:194.583/SP

 Vistos. Incidente de arrecadação, avaliação e venda de bens 

relacionados ao Processo de Falência de Grupal Agroindustrial S.A. e 

outras (Código 847490). (...). Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1282343 Nr: 2505-28.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIO BORGES DA SILVA, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUARACY CARLOS SOUZA - 

OAB:3287/MT, 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, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda e o administrador judicial para 

se manifestar, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 142071 Nr: 6843-46.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA, ALINE PONGELUPI 

NOBREGA, SETENGE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO PAULO DA CUNHA NETO, CLARICE 

FERREIRA DE LIMA, IVAN CESAR FERLIN, MANOEL AUGUSTO DA CUNHA, 

PAULO CLECIO FERLIN, GARCEZ TOLEDO PIZZA, SHELL DO BRASIL S/A, 

JUAREZ TOLEDO PIZZA, GRANDE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE 

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA (VIP AUTOS POSTO), BERENICE 

GONÇALINA G. TOLEDO PIZZA, PRESTOSTYLL COMERCIO DE PETROLEO 

LTDA, MANOEL JACINTO TRINDADE, FLAVIO DE BARROS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PONGELUPI NOBREGA 

BORGES - OAB:12.708, GABRIELA DE SOUZA CORREA - OAB:10031, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:4.057/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, EURICO DE CARVALHO 

- OAB:1.075-A/MT, FÁBIO ROGÉRIO DEL ARCO MACAGNAM - 

OAB:5.933-B, HELENA DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS - OAB:OAB/DF 

16.601, ITAMAR DERVALHE - OAB:2.142-A/MT, MARCONNI CHIANCA 

TOSCANO DA FRANCA - OAB:OAB/DF 20.772, MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662, RUBENS VALIM FRANCO - OAB:6056, RUBENS 

VALIM FRANCO - OAB:6056-B, RUBENS VALIM FRANCO - 

OAB:6056-B/MT

 Id. 142071
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Vistos.

Ação Revocatória proposta por Massa Falida Vip Auto Posto Ltda., em 

desfavor de Antônio Paulo da Cunha Neto e outros.

Às fls. 2218/2221, a requerida Petrolstyll Comércio de Petróleo Ltda. 

pleiteia a redesignação da audiência conciliatória agendada para 

13/11/2018, por razões justificáveis, que ora acolho.

 Assim, redesigno a referida audiência para o dia 27/11/2018, às 15 horas.

Intimações como na decisão anterior.

Após, conclusos para decisões pendentes.

Cumpra-se.

Cuiabá, 31 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1223283 Nr: 12583-18.2017.811.0041

 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: AGNALDO DOS SANTOS SILVA, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, KARLA ADRIANA SCHAEFER DA SILVA - 

OAB:14.313/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 a Administradora Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao cálculo 

pormenorizado do crédito ora pleiteado apresentado pela parte autora.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1020559-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO LESSI (REQUERENTE)

DIVANEY LOPES AGUILERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

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° 1020559-25.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito, com pedido de tutela de urgência ou 

evidência, proposta por José Antonio Lessi e Divaney Lopes Aguilera, 

objetivando a inclusão do crédito no curso da recuperação judicial da 

empresa Lumen Consultoria, Construções e Comércio Ltda. e outras. De 

acordo com a narrativa fática apresentada pelos impugnantes na exordial, 

o administrador judicial não os contemplaram na relação de credores das 

recuperandas, fato que exigiu dos autores a propositura da presente, 

para, como dizem, ao final terem satisfeito o crédito de R$ 354.000,00 

(trezentos e cinquenta e quatro mil). Dos autos eletrônicos se vê que os 

impugnantes trouxeram à baila apenas e tão somente o contrato particular 

de mútuo financeiro de id. 14101669, sem qualquer outra prova, indiciária 

que seja, de que a quantia objeto do aludido ajuste tenha efetivamente 

dado entrada no caixa das impugandas e, assim, fomentado a atividade 

empresarial. Aliás, conquanto o contrato de mútuo conste sido firmado em 

10.05.2017, vê-se que os reconhecimentos das firmas de seus 

subscritores ocorreu em 17.04.2018, vale destacar, após o ajuizamento 

da recuperação judicial. Diante de tal contexto, para melhor análise do 

pedido de tutela urgencial, a fim que possam votar na Assembleia Geral de 

Credores que se avizinha, entendo como imprescindível colher a 

manifestação do ilustre administrador judicial, quando certamente poderá 

pormenorizar os motivos pelos quais não incluiu o crédito em exame na 

relação de credores. Portanto, intime-se o auxiliar do juízo para tal 

finalidade, e, em seguida, imediatamente conclusos para análise do pedido 

tutelar. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá, 31 de outubro de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024393-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIO NUNES DA SILVA (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:

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° 1024393-36.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Zenio Nunes da Silva, objetivando a inclusão do 

crédito no curso da recuperação judicial da empresa Dismafe Distribuidora 

de Maquinas e Ferramentas S/A e outras. O requerente afirma que a 

recuperanda o indicou na primeira lista como credora da quantia de R$ 

10.113,80 (dez mil e cento e treze reais e noventa e oitenta centavos), na 

classe trabalhista, todavia, o administrador judicial, sem justificativa, 

excluiu o referido crédito da relação prevista no art. 7°, §2°, da LRF. 

Instada a emendar a inicial, o impugnante apresentou demonstrativo de 

valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, o impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 
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Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
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Processo eletrônico n° 1024270-38.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Cleuzimar de Jesus Silva, objetivando a inclusão 

do crédito no curso da recuperação judicial da empresa DISMAFE 

DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A e outras. A parte 

autora afirma que a recuperanda a indicou na primeira lista como credora 

da quantia de R$ 8.635,41, na classe trabalhista, todavia, o administrador 

judicial, sem justificativa, excluiu o referido crédito da relação prevista no 

art. 7°, §2°, da LRF. Instada a emendar a inicial, a parte autora apresentou 

demonstrativo de valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, o impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos.O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em relação 

à verificação judicial, em razão da competência constitucional da Justiça 

do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, I, da 

LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar judicialmente o 

crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação judicial de créditos 
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de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, pelo crivo da justiça 

laboral, à qual incumbe o reconhecimento da existência de crédito e 

consequente liquidação do montante devido, observando-se o disposto no 

inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, para, somente após, ocorrer a 

habilitação no processo recuperacional por meio de incidente próprio. 

Neste sentido, leia-se o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário n° 583955/RJ, assim ementado: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS 

TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA 

JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 

11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central debatida no presente 

recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e 

julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase 

de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 

consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os 

créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também 

a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 da 

Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade 

de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além 

daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que 

decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto constitucional não o 

obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em 

que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz 

das peculiaridades das situações que pretende regrar. V - A opção do 

legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos 

créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da 

competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de 

conhecimento. VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido. (RE 

583955, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado 

em 28/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 

27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT VOL-02371-09 PP-01716 RTJ 

VOL-00212-01 PP-00570) Diante do exposto, com fundamento no art. 64, 

§ 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a 

incompetência desta Vara Especializada para conhecer e julgar a 

presente, ordenando a remessa do feito para uma das Varas do Trabalho 

de Cuiabá/MT, a quem compete julgar os dissídios laborais e, por 

consequência disso, julgo prejudicada a análise do pedido liminar. Deverá 

a Secretaria Judiciária promover a pronta remessa do feito à Justiça do 

Trabalho, certificando-se o necessário e decorrido o prazo recursal, 

arquive-se o presente com a adoção das baixas e anotações necessárias 

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, p. 199.
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Processo eletrônico n° 1024832-47.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Walmir dos Santos, objetivando a inclusão do 

crédito no curso da recuperação judicial da empresa Tecnovia S/A 

Armazéns Gerais e outras. O requerente afirma que a recuperanda o 

indicou na primeira lista como credora da quantia de R$ 1.619,44, (um mil 

seiscentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos), na classe 

trabalhista, todavia, o administrador judicial, sem justificativa, excluiu o 

referido crédito da relação prevista no art. 7°, §2°, da LRF. Instada a 

emendar a inicial, o impugnante apresentou demonstrativo de valores que 

compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório do essencial. Fundamento e decido. Conforme 

relatado, o impugnante pretende a inclusão do seu crédito, na classe 

trabalhista, diante do não pagamento das verbas de origem trabalhista e 

não submetidas à apreciação da justiça laboral. 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). Compulsando os autos, 

verifica-se que os documentos trazidos pela parte autora não são 

capazes de demonstrar a existência do crédito pleiteado, sendo certo, 

ainda, que o administrador judicial não reconheceu qualquer quantia para 

fins de habilitação no quadro geral de credores. Nas hipóteses como a 

presente, em que não há elementos suficientes para sequer afirmar a 

existência do crédito trabalhista, o juízo da recuperação judicial é 

incompetente para avaliá-los, uma vez que compete privativamente à 

Justiça do Trabalho apreciar e julgar os dissídios laborais, nos termos do 

inciso I, artigo 114 da Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei 

n° 11.101/2005. Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão 

da matéria, tendo em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e 

infraconstitucional da exclusividade da justiça laboral para dirimir as 

controvérsias derivadas das relações de trabalho. A propósito do tema, 

oportunas as lições dos ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e 

Cássio Cavalli, in verbis[1]: O crédito trabalhista pode ser objeto de 

verificação administrativa de créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da 

LRF. Portanto, caso o crédito trabalhista tenha sido declarado na relação 

de empregados que deve instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu 

titular poderá pedir ao administrador sua modificação ou exclusão, por 

meio de pedido de divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido 

arrolado na referida relação de empregados, o credor trabalhista poderá 

pedir sua habilitação ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina 

emprestada à verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma 

que se aplica aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode 

afirmar em relação à verificação judicial, em razão da competência 

constitucional da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios 

laborais (art. 114, I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho 

apurar judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a 

verificação judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, 

primeiramente, pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o 

reconhecimento da existência de crédito e consequente liquidação do 

montante devido, observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei 

n° 11.101/2005, para, somente após, ocorrer a habilitação no processo 

recuperacional por meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o 

posicionamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário n° 583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM 

PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 

INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 

DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A 

questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o 

juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos 

trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. II - Na 

vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a 

competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça 

Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. 

III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao 

legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça 
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Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas 

nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - 

O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024406-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BUOSI (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:

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° 1024406-35.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Luiz Carlos Buosi, objetivando a inclusão do 

crédito no curso da recuperação judicial da empresa Dismafe Distribuidora 

de Maquinas e Ferramentas S/A e outras. O requerente afirma que a 

recuperanda o indicou na primeira lista como credora da quantia de R$ 

13.372,16, (treze mil trezentos e setenta dois reais e dezesseis 

centavos), na classe trabalhista, todavia, o administrador judicial, sem 

justificativa, excluiu o referido crédito da relação prevista no art. 7°, §2°, 

da LRF. Instada a emendar a inicial, o impugnante apresentou 

demonstrativo de valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, o impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 
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análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024407-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDO OLIVEIRA SANTOS (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:

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° 1024407-20.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Renildo Oliveira Santos, objetivando a inclusão do 

crédito no curso da recuperação judicial da empresa Dismafe Distribuidora 

de Maquinas e Ferramentas S/A e outras. O requerente afirma que a 

recuperanda o indicou na primeira lista como credora da quantia de R$ 

7.921,36 (sete mil novecentos e vinte um reais e trinta e seis centavos), 

na classe trabalhista, todavia, o administrador judicial, sem justificativa, 

excluiu o referido crédito da relação prevista no art. 7°, §2°, da LRF. 

Instada a emendar a inicial, o impugnante apresentou demonstrativo de 

valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, o impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024282-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA GERALDO DA SILVA (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:
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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° 1024282-52.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Djalma Geraldo da Silva, objetivando a inclusão do 

crédito no curso da recuperação judicial da empresa DISMAFE 

DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A e outras. A parte 

autora afirma que a recuperanda a indicou na primeira lista como credora 

da quantia de R$ 5.655,14, na classe trabalhista, todavia, o administrador 

judicial, sem justificativa, excluiu o referido crédito da relação prevista no 

art. 7°, §2°, da LRF. Instada a emendar a inicial, a parte autora apresentou 

demonstrativo de valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, o impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024408-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO REINALDO SIQUEIRA (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:

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° 1024408-05.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Sandro Reinaldo Siqueira, objetivando a inclusão 

do crédito no curso da recuperação judicial da empresa Dismafe 

Distribuidora de Maquinas e Ferramentas S/A e outras. O requerente 
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afirma que a recuperanda o indicou na primeira lista como credora da 

quantia de R$ 6.482,11 (seis mil quatrocentos e oitenta dois reais e onze 

centavos), na classe trabalhista, todavia, o administrador judicial, sem 

justificativa, excluiu o referido crédito da relação prevista no art. 7°, §2°, 

da LRF. Instada a emendar a inicial, o impugnante apresentou 

demonstrativo de valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, o impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024292-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS AVELAR SOBRINHO (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:

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° 1024292-96.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Douglas Avelar Sobrinho, objetivando a inclusão 

do crédito no curso da recuperação judicial da empresa DISMAFE 

DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A e outras. A parte 

autora afirma que a recuperanda a indicou na primeira lista como credora 

da quantia de R$ 2.530,71, na classe trabalhista, todavia, o administrador 

judicial, sem justificativa, excluiu o referido crédito da relação prevista no 

art. 7°, §2°, da LRF. Instada a emendar a inicial, a parte autora apresentou 

demonstrativo de valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, o impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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. 
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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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos.O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em relação 

à verificação judicial, em razão da competência constitucional da Justiça 

do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, I, da 

LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar judicialmente o 

crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação judicial de créditos 

de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, pelo crivo da justiça 

laboral, à qual incumbe o reconhecimento da existência de crédito e 

consequente liquidação do montante devido, observando-se o disposto no 

inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, para, somente após, ocorrer a 

habilitação no processo recuperacional por meio de incidente próprio. 

Neste sentido, leia-se o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário n° 583955/RJ, assim ementado: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS 

TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA 

JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 

11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central debatida no presente 

recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e 

julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase 

de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 

consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os 

créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também 

a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 da 

Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade 

de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além 

daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que 

decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto constitucional não o 

obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em 

que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz 

das peculiaridades das situações que pretende regrar. V - A opção do 

legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos 

créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da 

competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de 

conhecimento. VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido. (RE 

583955, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado 

em 28/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 

27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT VOL-02371-09 PP-01716 RTJ 

VOL-00212-01 PP-00570) Diante do exposto, com fundamento no art. 64, 

§ 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a 

incompetência desta Vara Especializada para conhecer e julgar a 

presente, ordenando a remessa do feito para uma das Varas do Trabalho 

de Cuiabá/MT, a quem compete julgar os dissídios laborais e, por 

consequência disso, julgo prejudicada a análise do pedido liminar. Deverá 

a Secretaria Judiciária promover a pronta remessa do feito à Justiça do 

Trabalho, certificando-se o necessário e decorrido o prazo recursal, 

arquive-se o presente com a adoção das baixas e anotações necessárias 

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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024410-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE GALDINO SILVA (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:

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° 1024410-72.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Thiago Henrique Galdino Silva, objetivando a 

inclusão do crédito no curso da recuperação judicial da empresa Dismafe 

Distribuidora de Maquinas e Ferramentas S/A e outras. O requerente 

afirma que a recuperanda o indicou na primeira lista como credora da 

quantia de R$ 2.052,97, (dois mil cinquenta dois reais e noventa sete 

centavos), na classe trabalhista, todavia, o administrador judicial, sem 

justificativa, excluiu o referido crédito da relação prevista no art. 7°, §2°, 

da LRF. Instada a emendar a inicial, o impugnante apresentou 

demonstrativo de valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, o impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 
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trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024412-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON DE SOUZA SANTOS (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° 1024412-42.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Vilson de Souza Santos, objetivando a inclusão do 

crédito no curso da recuperação judicial da empresa Dismafe Distribuidora 

de Maquinas e Ferramentas S/A e outras. O requerente afirma que a 

recuperanda o indicou na primeira lista como credora da quantia de R$ 

4.063,93, (quatro mil e sessenta e três reais e noventa três centavos), na 

classe trabalhista, todavia, o administrador judicial, sem justificativa, 

excluiu o referido crédito da relação prevista no art. 7°, §2°, da LRF. 

Instada a emendar a inicial, o impugnante apresentou demonstrativo de 

valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, o impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 
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Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1031765-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIRACHI (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA BESSA MIRACHI OAB - MT0015119S (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 (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1031765-36.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Antonio Mirachi, objetivando a inclusão do crédito 

no curso da recuperação judicial da empresa Lumen Consultoria, 

Construções e Comércio Ltda. e outras. O requerente afirma que a 

recuperanda o indicou na primeira lista como credor da quantia de R$ 

18.393,00 (dezoito mil trezentos e noventa e três reais), na classe 

trabalhista, todavia, o administrador judicial, sem justificativa, excluiu o 

referido crédito da relação prevista no art. 7°, §2°, da LRF. 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$ 43.829,55 (quarenta e três mil oitocentos e vinte e nove 

reais e cinquenta e cinco centavos) e cópia da CTPS. 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 valor de R$ 

43.829,55. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, o impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito no montante de R$ 43.829,55 (quarenta e três mil 

oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos), na classe 

trabalhista, diante do não pagamento das verbas rescisórias 

demonstrados nos documentos de id. 15518266 e não submetidas à 

apreciação da justiça laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que 

existe divergência acerca das verbas trabalhistas discutidas nesta 

demanda, pairando dúvidas, inclusive, quanto a própria existência das 

mesmas. Isso porque, a recuperanda indicou determinado valor em sua 

relação de credores, o impugnante pretende o recebimento de outro 

montante, divergente daquele constante nos documentos acostados aos 

autos, e o administrador judicial não reconheceu qualquer quantia para 

fins de habilitação no quadro geral de credores. Nas hipóteses como a 

presente, em que não há consenso entre os valores a serem habilitados a 

título de créditos trabalhistas, o juízo da recuperação judicial é 

incompetente para avaliá-los, uma vez que compete privativamente à 

Justiça do Trabalho apreciar e julgar os dissídios laborais, nos termos do 

inciso I, artigo 114 da Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei 

n° 11.101/2005. Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão 

da matéria, tendo em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e 

infraconstitucional da exclusividade da justiça laboral para dirimir as 

controvérsias derivadas das relações de trabalho. A propósito do tema, 

oportunas as lições dos ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e 

Cássio Cavalli, in verbis[1]: O crédito trabalhista pode ser objeto de 

verificação administrativa de créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da 

LRF. Portanto, caso o crédito trabalhista tenha sido declarado na relação 

de empregados que deve instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu 

titular poderá pedir ao administrador sua modificação ou exclusão, por 

meio de pedido de divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido 

arrolado na referida relação de empregados, o credor trabalhista poderá 

pedir sua habilitação ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina 

emprestada à verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma 

que se aplica aos demais créditos.O mesmo, entretanto, não se pode 

afirmar em relação à verificação judicial, em razão da competência 

constitucional da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios 

laborais (art. 114, I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho 

apurar judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a 

verificação judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, 

primeiramente, pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o 

reconhecimento da existência de crédito e consequente liquidação do 

montante devido, observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei 

n° 11.101/2005, para, somente após, ocorrer a habilitação no processo 

recuperacional por meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o 

posicionamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário n° 583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM 

PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 

INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 

DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A 

questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o 

juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos 

trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. II - Na 

vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a 

competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça 
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Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. 

III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao 

legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça 

Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas 

nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - 

O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias. 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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024831-62.2018.8.11.0041
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EDELTON FERREIRA FIGUEREDO (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° 1024831-62.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Edelton Ferreira Figueiredo, objetivando a inclusão 

do crédito no curso da recuperação judicial da empresa Dismafe 

Distribuidora de Maquinas e Ferramentas S/A e outras. O requerente 

afirma que a recuperanda o indicou na primeira lista como credora da 

quantia de R$ 2.988,92 (dois mil e novecentos e oitenta e oito reais e 

noventa e dois centavos), na classe trabalhista, todavia, o administrador 

judicial, sem justificativa, excluiu o referido crédito da relação prevista no 

art. 7°, §2°, da LRF. Instada a emendar a inicial, o impugnante apresentou 

demonstrativo de valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, o impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 
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Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.
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(ADVOGADO(A))
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Processo eletrônico n° 1024266-98.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Adriana Vitor da Costa, objetivando a inclusão do 

crédito no curso da recuperação judicial da empresa DISMAFE 

DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A e outras. A parte 

autora afirma que a recuperanda a indicou na primeira lista como credora 

da quantia de R$ 2.531,18, na classe trabalhista, todavia, o administrador 

judicial, sem justificativa, excluiu o referido crédito da relação prevista no 

art. 7°, §2°, da LRF. Instada a emendar a inicial, a parte autora apresentou 

demonstrativo de valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, a impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos.O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em relação 

à verificação judicial, em razão da competência constitucional da Justiça 

do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, I, da 

LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar judicialmente o 

crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação judicial de créditos 

de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, pelo crivo da justiça 

laboral, à qual incumbe o reconhecimento da existência de crédito e 

consequente liquidação do montante devido, observando-se o disposto no 

inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, para, somente após, ocorrer a 

habilitação no processo recuperacional por meio de incidente próprio. 

Neste sentido, leia-se o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário n° 583955/RJ, assim ementado: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS 

TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA 

JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 

11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central debatida no presente 

recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e 

julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase 

de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 

consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os 

créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também 

a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 da 

Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade 

de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além 

daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que 

decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto constitucional não o 

obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em 

que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz 

das peculiaridades das situações que pretende regrar. V - A opção do 

legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos 

créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da 

competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de 

conhecimento. VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido. (RE 

583955, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado 

em 28/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 

27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT VOL-02371-09 PP-01716 RTJ 

VOL-00212-01 PP-00570) Diante do exposto, com fundamento no art. 64, 

§ 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a 

incompetência desta Vara Especializada para conhecer e julgar a 

presente, ordenando a remessa do feito para uma das Varas do Trabalho 

de Cuiabá/MT, a quem compete julgar os dissídios laborais e, por 

consequência disso, julgo prejudicada a análise do pedido liminar. Deverá 

a Secretaria Judiciária promover a pronta remessa do feito à Justiça do 

Trabalho, certificando-se o necessário e decorrido o prazo recursal, 

arquive-se o presente com a adoção das baixas e anotações necessárias 

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, p. 199.
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(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:
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Magistrado(s):
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Processo eletrônico n° 1024276-45.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Débora Moreira dos Reis, objetivando a inclusão 

do crédito no curso da recuperação judicial da empresa DISMAFE 

DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A e outras. A parte 

autora afirma que a recuperanda a indicou na primeira lista como credora 

da quantia de R$ 5.655,14, na classe trabalhista, todavia, o administrador 

judicial, sem justificativa, excluiu o referido crédito da relação prevista no 

art. 7°, §2°, da LRF. Instada a emendar a inicial, a parte autora apresentou 

demonstrativo de valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, a impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024297-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELIN ELOISE DE ASSIS (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:

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° 1024297-21.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Evelin Eloise de Assis, objetivando a inclusão do 

crédito no curso da recuperação judicial da empresa DISMAFE 

DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A e outras. A parte 

autora afirma que a recuperanda a indicou na primeira lista como credora 
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da quantia de R$ 3.302,33, na classe trabalhista, todavia, o administrador 

judicial, sem justificativa, excluiu o referido crédito da relação prevista no 

art. 7°, §2°, da LRF. Instada a emendar a inicial, a parte autora apresentou 

demonstrativo de valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, o impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024305-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CAETANO MIRANDA (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° 1024305-95.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Fabiana Caetano Miranda, objetivando a inclusão 

do crédito no curso da recuperação judicial da empresa DISMAFE 

DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A e outras. A parte 

autora afirma que a recuperanda a indicou na primeira lista como credora 

da quantia de R$ 7.088,45, na classe trabalhista, todavia, o administrador 

judicial, sem justificativa, excluiu o referido crédito da relação prevista no 

art. 7°, §2°, da LRF. Instada a emendar a inicial, a parte autora apresentou 

demonstrativo de valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, a impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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° 
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1003689-02.2018.8.11.0041). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024413-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON FERNANDES DE SOUZA SILVA (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:

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° 1024413-27.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Wanderson Fernandes de Souza, objetivando a 

inclusão do crédito no curso da recuperação judicial da empresa Dismafe 

Distribuidora de Maquinas e Ferramentas S/A e outras. O requerente 

afirma que a recuperanda o indicou na primeira lista como credora da 

quantia de R$ 2.867,18 (dois mil oitocentos e sessenta e sete reais e 

dezoito centavos), na classe trabalhista, todavia, o administrador judicial, 

sem justificativa, excluiu o referido crédito da relação prevista no art. 7°, 

§2°, da LRF. Instada a emendar a inicial, o impugnante apresentou 

demonstrativo de valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, o impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 
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instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.
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AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))
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(ADVOGADO(A))
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JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1024419-34.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Antonio Carlos da Cruz e Silva, objetivando a 

inclusão do crédito no curso da recuperação judicial da empresa Lumiral 

Comércio Importação e Exportação S/A e outras. O requerente afirma que 

a recuperanda o indicou na primeira lista como credora da quantia de R$ 

3.807,60 (cinco mil novecentos e oito reais e setenta centavos), na classe 

trabalhista, todavia, o administrador judicial, sem justificativa, excluiu o 

referido crédito da relação prevista no art. 7°, §2°, da LRF. Instada a 

emendar a inicial, o impugnante apresentou demonstrativo de valores que 

compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório do essencial. Fundamento e decido. Conforme 

relatado, o impugnante pretende a inclusão do seu crédito, na classe 

trabalhista, diante do não pagamento das verbas de origem trabalhista e 

não submetidas à apreciação da justiça laboral. 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). Compulsando os autos, 

verifica-se que os documentos trazidos pela parte autora não são 

capazes de demonstrar a existência do crédito pleiteado, sendo certo, 

ainda, que o administrador judicial não reconheceu qualquer quantia para 

fins de habilitação no quadro geral de credores. Nas hipóteses como a 

presente, em que não há elementos suficientes para sequer afirmar a 

existência do crédito trabalhista, o juízo da recuperação judicial é 

incompetente para avaliá-los, uma vez que compete privativamente à 

Justiça do Trabalho apreciar e julgar os dissídios laborais, nos termos do 

inciso I, artigo 114 da Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei 

n° 11.101/2005. Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão 

da matéria, tendo em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e 

infraconstitucional da exclusividade da justiça laboral para dirimir as 

controvérsias derivadas das relações de trabalho. A propósito do tema, 

oportunas as lições dos ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e 

Cássio Cavalli, in verbis[1]: O crédito trabalhista pode ser objeto de 

verificação administrativa de créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da 

LRF. Portanto, caso o crédito trabalhista tenha sido declarado na relação 

de empregados que deve instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu 

titular poderá pedir ao administrador sua modificação ou exclusão, por 

meio de pedido de divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido 

arrolado na referida relação de empregados, o credor trabalhista poderá 

pedir sua habilitação ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina 

emprestada à verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma 

que se aplica aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode 

afirmar em relação à verificação judicial, em razão da competência 

constitucional da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios 

laborais (art. 114, I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho 

apurar judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a 

verificação judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, 

primeiramente, pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o 

reconhecimento da existência de crédito e consequente liquidação do 

montante devido, observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei 

n° 11.101/2005, para, somente após, ocorrer a habilitação no processo 

recuperacional por meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o 

posicionamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário n° 583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM 
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PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 

INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 

DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A 

questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o 

juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos 

trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. II - Na 

vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a 

competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça 

Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. 

III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao 

legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça 

Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas 

nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - 

O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.
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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))
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CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1024398-58.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Edelson Vanis da Silva, objetivando a inclusão do 

crédito no curso da recuperação judicial da empresa Dismafe Distribuidora 

de Maquinas e Ferramentas S/A e outras. O requerente afirma que a 

recuperanda o indicou na primeira lista como credora da quantia de R$ 

3.150,22 (três mil cento cinquenta reais e vinte dois centavos), na classe 

trabalhista, todavia, o administrador judicial, sem justificativa, excluiu o 

referido crédito da relação prevista no art. 7°, §2°, da LRF. Instada a 

emendar a inicial, o impugnante apresentou demonstrativo de valores que 

compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório do essencial. Fundamento e decido. Conforme 

relatado, o impugnante pretende a inclusão do seu crédito, na classe 

trabalhista, diante do não pagamento das verbas de origem trabalhista e 

não submetidas à apreciação da justiça laboral. 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). Compulsando os autos, 

verifica-se que os documentos trazidos pela parte autora não são 

capazes de demonstrar a existência do crédito pleiteado, sendo certo, 

ainda, que o administrador judicial não reconheceu qualquer quantia para 

fins de habilitação no quadro geral de credores. Nas hipóteses como a 

presente, em que não há elementos suficientes para sequer afirmar a 

existência do crédito trabalhista, o juízo da recuperação judicial é 

incompetente para avaliá-los, uma vez que compete privativamente à 

Justiça do Trabalho apreciar e julgar os dissídios laborais, nos termos do 

inciso I, artigo 114 da Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei 

n° 11.101/2005. Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão 

da matéria, tendo em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e 

infraconstitucional da exclusividade da justiça laboral para dirimir as 

controvérsias derivadas das relações de trabalho. A propósito do tema, 

oportunas as lições dos ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e 

Cássio Cavalli, in verbis[1]: O crédito trabalhista pode ser objeto de 

verificação administrativa de créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da 

LRF. Portanto, caso o crédito trabalhista tenha sido declarado na relação 

de empregados que deve instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu 

titular poderá pedir ao administrador sua modificação ou exclusão, por 

meio de pedido de divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido 

arrolado na referida relação de empregados, o credor trabalhista poderá 

pedir sua habilitação ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina 

emprestada à verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma 

que se aplica aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode 

afirmar em relação à verificação judicial, em razão da competência 

constitucional da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios 

laborais (art. 114, I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho 

apurar judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a 

verificação judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, 

primeiramente, pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o 

reconhecimento da existência de crédito e consequente liquidação do 

montante devido, observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei 

n° 11.101/2005, para, somente após, ocorrer a habilitação no processo 

recuperacional por meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o 

posicionamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário n° 583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM 

PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 

INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 

DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A 

questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o 

juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos 

trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. II - Na 

vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a 

competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça 

Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. 

III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao 

legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça 

Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas 

nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - 

O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 
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falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024362-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE DE ARAUJO (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° 1024362-16.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Fernando José de Araújo, objetivando a inclusão 

do crédito no curso da recuperação judicial da empresa DISMAFE 

DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A e outras. A parte 

autora afirma que a recuperanda a indicou na primeira lista como credora 

da quantia de R$ 3.164,47, na classe trabalhista, todavia, o administrador 

judicial, sem justificativa, excluiu o referido crédito da relação prevista no 

art. 7°, §2°, da LRF. Instada a emendar a inicial, a parte autora apresentou 

demonstrativo de valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, o impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.
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Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024339-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS DA SILVA (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:

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° 1024339-70.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Fabio Dias da Silva, objetivando a inclusão do 

crédito no curso da recuperação judicial da empresa DISMAFE 

DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A e outras. A parte 

autora afirma que a recuperanda a indicou na primeira lista como credora 

da quantia de R$ 3.328,52, na classe trabalhista, todavia, o administrador 

judicial, sem justificativa, excluiu o referido crédito da relação prevista no 

art. 7°, §2°, da LRF. Instada a emendar a inicial, a parte autora apresentou 

demonstrativo de valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, o impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024363-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON SANTOS DE ARRUDA (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) 
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JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1024363-98.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Janderson Santos de Arruda, objetivando a 

inclusão do crédito no curso da recuperação judicial da empresa DISMAFE 

DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A e outras. A parte 

autora afirma que a recuperanda a indicou na primeira lista como credora 

da quantia de R$ 5.149,78, na classe trabalhista, todavia, o administrador 

judicial, sem justificativa, excluiu o referido crédito da relação prevista no 

art. 7°, §2°, da LRF. Instada a emendar a inicial, a parte autora apresentou 

demonstrativo de valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, o impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024818-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA NEVES BARBOSA (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° 1024818-63.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Angela Maria Neves Barbosa, objetivando a 

inclusão do crédito no curso da recuperação judicial da empresa Dismafe 

Distribuidora de Maquinas e Ferramentas S/A e outras. A requerente 

afirma que a recuperanda a indicou na primeira lista como credora da 

quantia de R$ 2.069,99 (dois mil sessenta e nove reais e noventa e nove 

centavos), na classe trabalhista, todavia, o administrador judicial, sem 

justificativa, excluiu o referido crédito da relação prevista no art. 7°, §2°, 

da LRF. Instada a emendar a inicial, a impugnante apresentou 

demonstrativo de valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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 
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credores. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, a impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.
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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° 1024401-13.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Jose Leocir Peres Munhoz, objetivando a inclusão 

do crédito no curso da recuperação judicial da empresa Dismafe 

Distribuidora de Maquinas e Ferramentas S/A e outras. O requerente 

afirma que a recuperanda o indicou na primeira lista como credora da 

quantia de R$ 4.612,74 (quatro mil seicentos e doze reais e setenta e 

quatro centavos), na classe trabalhista, todavia, o administrador judicial, 

sem justificativa, excluiu o referido crédito da relação prevista no art. 7°, 

§2°, da LRF. Instada a emendar a inicial, o impugnante apresentou 

demonstrativo de valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, a impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 
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trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024402-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE SOARES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO (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:

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° 1024402-95.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Joseane Soares de Oliveira Figueiredo, 

objetivando a inclusão do crédito no curso da recuperação judicial da 

empresa Dismafe Distribuidora de Maquinas e Ferramentas S/A e outras. 

A requerente afirma que a recuperanda a indicou na primeira lista como 

credora da quantia de R$ 10.202,94 (dez mil duzentos e dois reais e 

noventa e quatro centavos), na classe trabalhista, todavia, o administrador 

judicial, sem justificativa, excluiu o referido crédito da relação prevista no 

art. 7°, §2°, da LRF. Instada a emendar a inicial, a impugnante apresentou 

demonstrativo de valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, a impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 
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aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.
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Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))
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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° 1024403-80.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Jurandi de Jesus Guimarães, objetivando a 

inclusão do crédito no curso da recuperação judicial da empresa Dismafe 

Distribuidora de Maquinas e Ferramentas S/A e outras. O requerente 

afirma que a recuperanda o indicou na primeira lista como credora da 

quantia de R$ 9.169,64, (dois mil oitocentos e sessenta e sete reais e 

dezoito centavos), na classe trabalhista, todavia, o administrador judicial, 

sem justificativa, excluiu o referido crédito da relação prevista no art. 7°, 

§2°, da LRF. Instada a emendar a inicial, o impugnante apresentou 

demonstrativo de valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, o impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 
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debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.
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JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 
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AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1024368-23.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Jonas Vieira de Oliveira, objetivando a inclusão do 

crédito no curso da recuperação judicial da empresa DISMAFE 

DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A e outras. A parte 

autora afirma que a recuperanda a indicou na primeira lista como credora 

da quantia de R$ 2.833,93, na classe trabalhista, todavia, o administrador 

judicial, sem justificativa, excluiu o referido crédito da relação prevista no 

art. 7°, §2°, da LRF. Instada a emendar a inicial, a parte autora apresentou 

demonstrativo de valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, o impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 
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GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024400-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO PEREIRA RAMOS (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:

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° 1024400-28.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Fabio Pereira Ramos, objetivando a inclusão do 

crédito no curso da recuperação judicial da empresa Dismafe Distribuidora 

de Maquinas e Ferramentas S/A e outras. O requerente afirma que a 

recuperanda o indicou na primeira lista como credora da quantia de R$ 

7.190,97 (sete mil cento e noventa reais e noventa e sete centavos), na 

classe trabalhista, todavia, o administrador judicial, sem justificativa, 

excluiu o referido crédito da relação prevista no art. 7°, §2°, da LRF. 

Instada a emendar a inicial, o impugnante apresentou demonstrativo de 

valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, a impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024364-83.2018.8.11.0041
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JANNYCE MARCELLE LEITE DA SILVA (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:

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° 1024364-83.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Jannyce Marcelle Leite da Silva, objetivando a 

inclusão do crédito no curso da recuperação judicial da empresa DISMAFE 

DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A e outras. A parte 

autora afirma que a recuperanda a indicou na primeira lista como credora 

da quantia de R$ 5.821,85, na classe trabalhista, todavia, o administrador 

judicial, sem justificativa, excluiu o referido crédito da relação prevista no 

art. 7°, §2°, da LRF. Instada a emendar a inicial, a parte autora apresentou 

demonstrativo de valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, a impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024366-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA CELIN PACINI (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:

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
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Processo eletrônico n° 1024366-53.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Jessika Celin Pacini, objetivando a inclusão do 

crédito no curso da recuperação judicial da empresa DISMAFE 

DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A e outras. A parte 

autora afirma que a recuperanda a indicou na primeira lista como credora 

da quantia de R$ 3.899,54, na classe trabalhista, todavia, o administrador 

judicial, sem justificativa, excluiu o referido crédito da relação prevista no 

art. 7°, §2°, da LRF. Instada a emendar a inicial, a parte autora apresentou 

demonstrativo de valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, a impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024367-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR TADEU CESAR DA SILVA (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:

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° 1024367-38.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Jocimar Tadeu Cesar da Silva, objetivando a 

inclusão do crédito no curso da recuperação judicial da empresa DISMAFE 

DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A e outras. A parte 

autora afirma que a recuperanda a indicou na primeira lista como credora 

da quantia de R$ 4.532,69, na classe trabalhista, todavia, o administrador 

judicial, sem justificativa, excluiu o referido crédito da relação prevista no 

art. 7°, §2°, da LRF. Instada a emendar a inicial, a parte autora apresentou 

demonstrativo de valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, o impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 
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laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024369-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MELISSA VINHAL (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° 1024369-08.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Juliana Melissa Vinhal, objetivando a inclusão do 

crédito no curso da recuperação judicial da empresa DISMAFE 

DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A e outras. A parte 

autora afirma que a recuperanda a indicou na primeira lista como credora 

da quantia de R$ 9.169,64, na classe trabalhista, todavia, o administrador 

judicial, sem justificativa, excluiu o referido crédito da relação prevista no 

art. 7°, §2°, da LRF. Instada a emendar a inicial, a parte autora apresentou 

demonstrativo de valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, a impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 
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em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024405-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCIR BOTH (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:

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° 1024405-50.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Leocir Both, objetivando a inclusão do crédito no 

curso da recuperação judicial da empresa Dismafe Distribuidora de 

Maquinas e Ferramentas S/A e outras. O requerente afirma que a 

recuperanda o indicou na primeira lista como credora da quantia de R$ 

2.414,01 (dois mil quatrocentos e quatorze reais e um centavos), na 

classe trabalhista, todavia, o administrador judicial, sem justificativa, 

excluiu o referido crédito da relação prevista no art. 7°, §2°, da LRF. 

Instada a emendar a inicial, o impugnante apresentou demonstrativo de 

valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, o impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 
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judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024411-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MACIEL E SILVA (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° 1024411-57.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Thiago Maciel e Silva, objetivando a inclusão do 

crédito no curso da recuperação judicial da empresa Dismafe Distribuidora 

de Maquinas e Ferramentas S/A e outras. O requerente afirma que a 

recuperanda o indicou na primeira lista como credora da quantia de R$ 

6.791,11 (seis mil setecentos e noventa e um reais e onze centavos), na 

classe trabalhista, todavia, o administrador judicial, sem justificativa, 

excluiu o referido crédito da relação prevista no art. 7°, §2°, da LRF. 

Instada a emendar a inicial, o impugnante apresentou demonstrativo de 

valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, o impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 
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essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024370-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE ROSA DA SILVA (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:

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° 1024370-90.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Leide Rosa da Silva, objetivando a inclusão do 

crédito no curso da recuperação judicial da empresa DISMAFE 

DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A e outras. A parte 

autora afirma que a recuperanda a indicou na primeira lista como credora 

da quantia de R$ 3.921,53, na classe trabalhista, todavia, o administrador 

judicial, sem justificativa, excluiu o referido crédito da relação prevista no 

art. 7°, §2°, da LRF. Instada a emendar a inicial, a parte autora apresentou 

demonstrativo de valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, a impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 
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feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024420-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FERREIRA DE SOUZA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 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° 1024420-19.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Cicero Ferreira de Souza, objetivando a inclusão 

do crédito no curso da recuperação judicial da empresa Lumiral Comércio 

Importação e Exportação S/A e outras. O requerente afirma que a 

recuperanda o indicou na primeira lista como credora da quantia de R$ 

4.024,98 (quatro mil vinte quatro reais e noventa oito centavos), na classe 

trabalhista, todavia, o administrador judicial, sem justificativa, excluiu o 

referido crédito da relação prevista no art. 7°, §2°, da LRF. Instada a 

emendar a inicial, o impugnante apresentou demonstrativo de valores que 

compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório do essencial. Fundamento e decido. Conforme 

relatado, o impugnante pretende a inclusão do seu crédito, na classe 

trabalhista, diante do não pagamento das verbas de origem trabalhista e 

não submetidas à apreciação da justiça laboral. 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). Compulsando os autos, 

verifica-se que os documentos trazidos pela parte autora não são 

capazes de demonstrar a existência do crédito pleiteado, sendo certo, 

ainda, que o administrador judicial não reconheceu qualquer quantia para 

fins de habilitação no quadro geral de credores. Nas hipóteses como a 

presente, em que não há elementos suficientes para sequer afirmar a 

existência do crédito trabalhista, o juízo da recuperação judicial é 

incompetente para avaliá-los, uma vez que compete privativamente à 

Justiça do Trabalho apreciar e julgar os dissídios laborais, nos termos do 

inciso I, artigo 114 da Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei 

n° 11.101/2005. Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão 

da matéria, tendo em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e 

infraconstitucional da exclusividade da justiça laboral para dirimir as 

controvérsias derivadas das relações de trabalho. A propósito do tema, 

oportunas as lições dos ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e 

Cássio Cavalli, in verbis[1]: O crédito trabalhista pode ser objeto de 

verificação administrativa de créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da 

LRF. Portanto, caso o crédito trabalhista tenha sido declarado na relação 

de empregados que deve instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu 

titular poderá pedir ao administrador sua modificação ou exclusão, por 

meio de pedido de divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido 

arrolado na referida relação de empregados, o credor trabalhista poderá 

pedir sua habilitação ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina 

emprestada à verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma 

que se aplica aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode 

afirmar em relação à verificação judicial, em razão da competência 

constitucional da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios 

laborais (art. 114, I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho 

apurar judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a 

verificação judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, 

primeiramente, pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o 

reconhecimento da existência de crédito e consequente liquidação do 

montante devido, observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei 

n° 11.101/2005, para, somente após, ocorrer a habilitação no processo 

recuperacional por meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o 

posicionamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário n° 583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM 

PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 

INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 

DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A 

questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o 

juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos 

trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. II - Na 

vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a 

competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça 

Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. 

III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao 

legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça 

Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas 

nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - 

O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024371-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FERREIRA 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:
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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° 1024371-75.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Luciano Ferreira Nascimento, objetivando a 

inclusão do crédito no curso da recuperação judicial da empresa DISMAFE 

DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A e outras. A parte 

autora afirma que a recuperanda a indicou na primeira lista como credora 

da quantia de R$ 8.193,06, na classe trabalhista, todavia, o administrador 

judicial, sem justificativa, excluiu o referido crédito da relação prevista no 

art. 7°, §2°, da LRF. Instada a emendar a inicial, a parte autora apresentou 

demonstrativo de valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, o impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024421-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER MILANI (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (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° 1024421-04.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Cleber Milani, objetivando a inclusão do crédito no 

curso da recuperação judicial da empresa Lumiral Comércio Importação e 

Exportação S/A e outras. O requerente afirma que a recuperanda o 

indicou na primeira lista como credora da quantia de R$ 3.680,68, (três mil 
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setecentos e vinte nove reais e onze centavos), na classe trabalhista, 

todavia, o administrador judicial, sem justificativa, excluiu o referido crédito 

da relação prevista no art. 7°, §2°, da LRF. Instada a emendar a inicial, o 

impugnante apresentou demonstrativo de valores que compõe o crédito e 

cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do 

essencial. Fundamento e decido. Conforme relatado, a impugnante 

pretende a inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não 

pagamento das verbas de origem trabalhista e não submetidas à 

apreciação da justiça laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024372-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILA FREIRE OLIVEIRA (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:

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° 1024372-60.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Ludmila Freire Oliveira, objetivando a inclusão do 

crédito no curso da recuperação judicial da empresa DISMAFE 

DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A e outras. A parte 

autora afirma que a recuperanda a indicou na primeira lista como credora 

da quantia de R$ 10.783,09, na classe trabalhista, todavia, o administrador 

judicial, sem justificativa, excluiu o referido crédito da relação prevista no 

art. 7°, §2°, da LRF. Instada a emendar a inicial, a parte autora apresentou 

demonstrativo de valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, a impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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° 
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1003689-02.2018.8.11.0041). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024423-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON PEREIRA BATISTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (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° 1024423-71.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Genilson Pereira Batista, objetivando a inclusão do 

crédito no curso da recuperação judicial da empresa Lumiral Comércio 

Importação e Exportação S/A e outras. O requerente afirma que a 

recuperanda o indicou na primeira lista como credora da quantia de R$ 

3.871,06 (três mil oitocentos e setenta e um reais e seis centavos), na 

classe trabalhista, todavia, o administrador judicial, sem justificativa, 

excluiu o referido crédito da relação prevista no art. 7°, §2°, da LRF. 

Instada a emendar a inicial, o impugnante apresentou demonstrativo de 

valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, o impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 53 de 531



administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024424-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CORREIA RODRIGUES (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (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:

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° 1024424-56.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Josemar Correia Rodrigues, objetivando a inclusão 

do crédito no curso da recuperação judicial da empresa Lumiral Comércio 

Importação e Exportação S/A e outras. O requerente afirma que a 

recuperanda o indicou na primeira lista como credora da quantia de R$ 

5.908,70 (cinco mil novecentos e oito reais e setenta centavos), na classe 

trabalhista, todavia, o administrador judicial, sem justificativa, excluiu o 

referido crédito da relação prevista no art. 7°, §2°, da LRF. Instada a 

emendar a inicial, o impugnante apresentou demonstrativo de valores que 

compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório do essencial. Fundamento e decido. Conforme 

relatado, o impugnante pretende a inclusão do seu crédito, na classe 

trabalhista, diante do não pagamento das verbas de origem trabalhista e 

não submetidas à apreciação da justiça laboral. 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). Compulsando os autos, 

verifica-se que os documentos trazidos pela parte autora não são 

capazes de demonstrar a existência do crédito pleiteado, sendo certo, 

ainda, que o administrador judicial não reconheceu qualquer quantia para 

fins de habilitação no quadro geral de credores. Nas hipóteses como a 

presente, em que não há elementos suficientes para sequer afirmar a 

existência do crédito trabalhista, o juízo da recuperação judicial é 

incompetente para avaliá-los, uma vez que compete privativamente à 

Justiça do Trabalho apreciar e julgar os dissídios laborais, nos termos do 

inciso I, artigo 114 da Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei 

n° 11.101/2005. Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão 

da matéria, tendo em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e 

infraconstitucional da exclusividade da justiça laboral para dirimir as 

controvérsias derivadas das relações de trabalho. A propósito do tema, 

oportunas as lições dos ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e 

Cássio Cavalli, in verbis[1]: O crédito trabalhista pode ser objeto de 

verificação administrativa de créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da 

LRF. Portanto, caso o crédito trabalhista tenha sido declarado na relação 

de empregados que deve instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu 

titular poderá pedir ao administrador sua modificação ou exclusão, por 

meio de pedido de divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido 

arrolado na referida relação de empregados, o credor trabalhista poderá 

pedir sua habilitação ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina 

emprestada à verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma 

que se aplica aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode 

afirmar em relação à verificação judicial, em razão da competência 

constitucional da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios 

laborais (art. 114, I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho 

apurar judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a 

verificação judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, 

primeiramente, pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o 

reconhecimento da existência de crédito e consequente liquidação do 

montante devido, observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei 

n° 11.101/2005, para, somente após, ocorrer a habilitação no processo 

recuperacional por meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o 

posicionamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário n° 583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM 

PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
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ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 

INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 

DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A 

questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o 

juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos 

trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. II - Na 

vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a 

competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça 

Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. 

III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao 

legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça 

Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas 

nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - 

O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1024128-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON SANTOS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1024128-34.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de Habilitação Retardatária, objetivando a inclusão de créditos de 

natureza trabalhista na lista de credores da recuperação judicial da 

empresa Dismafe Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S/A e outras. 

Nos termos do art. 9º da LRF, a habilitação de crédito deve conter, além da 

qualificação do credor/requerente, o valor do crédito atualizado (até a data 

do pedido de recuperação judicial), sua origem e classificação, bem como 

os documentos comprobatórios do crédito. 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 c/c art. 9º da LRF, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, em forma de emenda à inicial, esclareça a origem do crédito 

que pretende habilitar, indique o período laboral ao qual se referem as 

verbas pleiteadas e junte aos autos os seguintes documentos: a) 

documentos comprobatórios da origem do crédito; b) cálculo 

pormenorizado atualizado até a data do pedido de recuperação judicial; c) 

cópia da CTPS. Decorrido o prazo acima, venham os autos conclusos para 

ulteriores deliberações. Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. Intime-se Às providências. 

Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024379-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL AUGUSTO PEREIRA DE MATOS (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:

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° 1024379-52.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Manoel Augusto Pereira de Matos, objetivando a 

inclusão do crédito no curso da recuperação judicial da empresa DISMAFE 

DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A e outras. A parte 

autora afirma que a recuperanda a indicou na primeira lista como credora 

da quantia de R$ 9.164,83, na classe trabalhista, todavia, o administrador 

judicial, sem justificativa, excluiu o referido crédito da relação prevista no 

art. 7°, §2°, da LRF. Instada a emendar a inicial, a parte autora apresentou 

demonstrativo de valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, o impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 55 de 531



relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024426-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO RODRIGO DE OLIVEIRA PROENCA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 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° 1024426-26.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Juliano Rodrigo de Oliveira Proença, objetivando a 

inclusão do crédito no curso da recuperação judicial da empresa Lumiral 

Comércio Importação e Exportação S/A e outras. O requerente afirma que 

a recuperanda o indicou na primeira lista como credora da quantia de R$ 

3.896,53 (três mil oitocentos noventa seis reais e cinquenta três 

centavos), na classe trabalhista, todavia, o administrador judicial, sem 

justificativa, excluiu o referido crédito da relação prevista no art. 7°, §2°, 

da LRF. Instada a emendar a inicial, o impugnante apresentou 

demonstrativo de valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, o impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 
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empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024374-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BRITO DUARTE (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:

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° 1024374-30.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Luiz Carlos Brito Duarte, objetivando a inclusão do 

crédito no curso da recuperação judicial da empresa DISMAFE 

DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A e outras. A parte 

autora afirma que a recuperanda a indicou na primeira lista como credora 

da quantia de R$ 12.018,29, na classe trabalhista, todavia, o administrador 

judicial, sem justificativa, excluiu o referido crédito da relação prevista no 

art. 7°, §2°, da LRF. Instada a emendar a inicial, a parte autora apresentou 

demonstrativo de valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, o impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 
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exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024438-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AMORIM DA SILVA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 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° 1024438-40.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Luciano Amorim da Silva, objetivando a inclusão 

do crédito no curso da recuperação judicial da empresa Lumiral Comércio 

Importação e Exportação S/A e outras. O requerente afirma que a 

recuperanda o indicou na primeira lista como credora da quantia de R$ 

3.729,11 (três mil setecentos e vinte nove reais e onze centavos), na 

classe trabalhista, todavia, o administrador judicial, sem justificativa, 

excluiu o referido crédito da relação prevista no art. 7°, §2°, da LRF. 

Instada a emendar a inicial, o impugnante apresentou demonstrativo de 

valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, o impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024448-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON LIMA PACHECO (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 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° 1024448-84.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Robson Lima Pacheco, objetivando a inclusão do 

crédito no curso da recuperação judicial da empresa Lumiral Comércio 

Importação e Exportação S/A e outras. O requerente afirma que a 

recuperanda o indicou na primeira lista como credora da quantia de R$ 

1.017,72 (um mil dezessete reais e setenta e dois centavos), na classe 

trabalhista, todavia, o administrador judicial, sem justificativa, excluiu o 

referido crédito da relação prevista no art. 7°, §2°, da LRF. Instada a 

emendar a inicial, o impugnante apresentou demonstrativo de valores que 

compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório do essencial. Fundamento e decido. Conforme 

relatado, o impugnante pretende a inclusão do seu crédito, na classe 

trabalhista, diante do não pagamento das verbas de origem trabalhista e 

não submetidas à apreciação da justiça laboral. 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). Compulsando os autos, 

verifica-se que os documentos trazidos pela parte autora não são 

capazes de demonstrar a existência do crédito pleiteado, sendo certo, 

ainda, que o administrador judicial não reconheceu qualquer quantia para 

fins de habilitação no quadro geral de credores. Nas hipóteses como a 

presente, em que não há elementos suficientes para sequer afirmar a 

existência do crédito trabalhista, o juízo da recuperação judicial é 

incompetente para avaliá-los, uma vez que compete privativamente à 

Justiça do Trabalho apreciar e julgar os dissídios laborais, nos termos do 

inciso I, artigo 114 da Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei 

n° 11.101/2005. Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão 

da matéria, tendo em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e 

infraconstitucional da exclusividade da justiça laboral para dirimir as 

controvérsias derivadas das relações de trabalho. A propósito do tema, 

oportunas as lições dos ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e 

Cássio Cavalli, in verbis[1]: O crédito trabalhista pode ser objeto de 

verificação administrativa de créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da 

LRF. Portanto, caso o crédito trabalhista tenha sido declarado na relação 

de empregados que deve instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu 

titular poderá pedir ao administrador sua modificação ou exclusão, por 

meio de pedido de divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido 

arrolado na referida relação de empregados, o credor trabalhista poderá 

pedir sua habilitação ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina 

emprestada à verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma 

que se aplica aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode 

afirmar em relação à verificação judicial, em razão da competência 

constitucional da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios 

laborais (art. 114, I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho 

apurar judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a 

verificação judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, 

primeiramente, pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o 

reconhecimento da existência de crédito e consequente liquidação do 

montante devido, observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei 

n° 11.101/2005, para, somente após, ocorrer a habilitação no processo 

recuperacional por meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o 

posicionamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário n° 583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM 

PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 

INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 

DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A 

questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o 

juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos 

trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. II - Na 

vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a 

competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça 

Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. 

III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao 

legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça 

Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas 

nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - 

O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024380-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARA FERNANDA GONCALVES DA SILVA SANTOS (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° 1024380-37.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 
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Credores, proposta por Mara Fernanda Gonçalves da Silva Santos, 

objetivando a inclusão do crédito no curso da recuperação judicial da 

empresa DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A e 

outras. A parte autora afirma que a recuperanda a indicou na primeira lista 

como credora da quantia de R$ 2.856,56, na classe trabalhista, todavia, o 

administrador judicial, sem justificativa, excluiu o referido crédito da 

relação prevista no art. 7°, §2°, da LRF. Instada a emendar a inicial, a parte 

autora apresentou demonstrativo de valores que compõe o crédito e cópia 

da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do 

essencial. Fundamento e decido. Conforme relatado, a impugnante 

pretende a inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não 

pagamento das verbas de origem trabalhista e não submetidas à 

apreciação da justiça laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.
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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) 
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FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 
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Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1024382-07.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Mariane Dias, objetivando a inclusão do crédito no 

curso da recuperação judicial da empresa DISMAFE DISTRIBUIDORA DE 

MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A e outras. A parte autora afirma que a 

recuperanda a indicou na primeira lista como credora da quantia de R$ 

7.380,43, na classe trabalhista, todavia, o administrador judicial, sem 

justificativa, excluiu o referido crédito da relação prevista no art. 7°, §2°, 

da LRF. Instada a emendar a inicial, a parte autora apresentou 

demonstrativo de valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, a impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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 
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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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024451-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINEUS RIBEIRO LOURENCO (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 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:

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° 1024451-39.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Sineus Ribeiro Lourenço, objetivando a inclusão 

do crédito no curso da recuperação judicial da empresa Lumiral Comércio 

Importação e Exportação S/A e outras. O requerente afirma que a 

recuperanda o indicou na primeira lista como credora da quantia de R$ 

5.392,80 (cinco mil trezentos e noventa dois reais e oitenta centavos), na 

classe trabalhista, todavia, o administrador judicial, sem justificativa, 

excluiu o referido crédito da relação prevista no art. 7°, §2°, da LRF. 

Instada a emendar a inicial, o impugnante apresentou demonstrativo de 

valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, o impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 
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crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024384-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCIA ROSA DE TOLEDO (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:

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° 1024384-74.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Marlucia Rosa de Toledo, objetivando a inclusão 

do crédito no curso da recuperação judicial da empresa DISMAFE 

DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A e outras. A parte 

autora afirma que a recuperanda a indicou na primeira lista como credora 

da quantia de R$ 1.719,49, na classe trabalhista, todavia, o administrador 

judicial, sem justificativa, excluiu o referido crédito da relação prevista no 

art. 7°, §2°, da LRF. Instada a emendar a inicial, a parte autora apresentou 

demonstrativo de valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, a impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 
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meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024840-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR CEZAR DA SILVA PAVINATO (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° 1024839-24.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Higor Cezar da Silva Pavinato, objetivando a 

inclusão do crédito no curso da recuperação judicial da empresa Lumiral 

Comércio Importação e Exportação S/A e outras. O requerente afirma que 

a recuperanda o indicou na primeira lista como credora da quantia de R$ 

18.983,50 (dezoito mil, novecentos e oitenta e três reais e cinquenta 

centavos), na classe trabalhista, todavia, o administrador judicial, sem 

justificativa, excluiu o referido crédito da relação prevista no art. 7°, §2°, 

da LRF. Instada a emendar a inicial, o impugnante apresentou 

demonstrativo de valores que compõe o crédito, os quais divergem do 

valor pleiteado à inicial, e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório do essencial. Fundamento e decido. Conforme 

relatado, o impugnante pretende a inclusão do seu crédito, na classe 

trabalhista, diante do não pagamento das verbas de origem trabalhista e 

não submetidas à apreciação da justiça laboral. 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). Compulsando os autos, 

verifica-se que os documentos trazidos pela parte autora não são 

capazes de demonstrar a existência do crédito pleiteado, sendo certo, 

ainda, que o administrador judicial não reconheceu qualquer quantia para 

fins de habilitação no quadro geral de credores. Nas hipóteses como a 

presente, em que não há elementos suficientes para sequer afirmar a 

existência do crédito trabalhista, o juízo da recuperação judicial é 

incompetente para avaliá-los, uma vez que compete privativamente à 

Justiça do Trabalho apreciar e julgar os dissídios laborais, nos termos do 

inciso I, artigo 114 da Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei 

n° 11.101/2005. Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão 

da matéria, tendo em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e 

infraconstitucional da exclusividade da justiça laboral para dirimir as 

controvérsias derivadas das relações de trabalho. A propósito do tema, 

oportunas as lições dos ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e 

Cássio Cavalli, in verbis[1]: O crédito trabalhista pode ser objeto de 

verificação administrativa de créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da 

LRF. Portanto, caso o crédito trabalhista tenha sido declarado na relação 

de empregados que deve instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu 

titular poderá pedir ao administrador sua modificação ou exclusão, por 

meio de pedido de divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido 

arrolado na referida relação de empregados, o credor trabalhista poderá 

pedir sua habilitação ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina 

emprestada à verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma 

que se aplica aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode 

afirmar em relação à verificação judicial, em razão da competência 

constitucional da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios 

laborais (art. 114, I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho 

apurar judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a 

verificação judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, 

primeiramente, pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o 

reconhecimento da existência de crédito e consequente liquidação do 

montante devido, observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei 

n° 11.101/2005, para, somente após, ocorrer a habilitação no processo 

recuperacional por meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o 

posicionamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário n° 583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM 

PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 

INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 

DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A 

questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o 

juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos 

trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. II - Na 

vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a 

competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça 

Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. 

III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao 

legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça 

Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas 

nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - 

O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 
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avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024385-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILENE CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS (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:

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° 1024385-59.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Milene Cristina Ferreira dos Santos, objetivando a 

inclusão do crédito no curso da recuperação judicial da empresa DISMAFE 

DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A e outras. A parte 

autora afirma que a recuperanda a indicou na primeira lista como credora 

da quantia de R$ 4.473,65, na classe trabalhista, todavia, o administrador 

judicial, sem justificativa, excluiu o referido crédito da relação prevista no 

art. 7°, §2°, da LRF. Instada a emendar a inicial, a parte autora apresentou 

demonstrativo de valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, a impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 
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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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024390-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSMERI APARECIDA GRAFF (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:

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° 1024390-81.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Rosmeri Aparecida Graff, objetivando a inclusão 

do crédito no curso da recuperação judicial da empresa DISMAFE 

DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A e outras. A parte 

autora afirma que a recuperanda a indicou na primeira lista como credora 

da quantia de R$ 1.622,01, na classe trabalhista, todavia, o administrador 

judicial, sem justificativa, excluiu o referido crédito da relação prevista no 

art. 7°, §2°, da LRF. Instada a emendar a inicial, a parte autora apresentou 

demonstrativo de valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, a impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024404-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA HARTWIG (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:

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))
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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° 1024404-65.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Katia Hartwig, objetivando a inclusão do crédito no 

curso da recuperação judicial da empresa Dismafe Distribuidora de 

Maquinas e Ferramentas S/A e outras. A requerente afirma que a 

recuperanda a indicou na primeira lista como credora da quantia de R$ 

3.194,29, (três mil cento e noventa e quatro reais e vinte nove centavos), 

na classe trabalhista, todavia, o administrador judicial, sem justificativa, 

excluiu o referido crédito da relação prevista no art. 7°, §2°, da LRF. 

Instada a emendar a inicial, a impugnante apresentou demonstrativo de 

valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, a impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.
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Processo eletrônico n° 1024386-44.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Oseias Fernandes Mateus, objetivando a inclusão 

do crédito no curso da recuperação judicial da empresa DISMAFE 

DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A e outras. A parte 

autora afirma que a recuperanda a indicou na primeira lista como credora 

da quantia de R$ 3.648,69, na classe trabalhista, todavia, o administrador 

judicial, sem justificativa, excluiu o referido crédito da relação prevista no 

art. 7°, §2°, da LRF. Instada a emendar a inicial, a parte autora apresentou 
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demonstrativo de valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, o impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.
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Processo eletrônico n° 1024388-14.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Reginaldo da Silva Lins, objetivando a inclusão do 

crédito no curso da recuperação judicial da empresa DISMAFE 

DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A e outras. A parte 

autora afirma que a recuperanda a indicou na primeira lista como credora 

da quantia de R$ 3.967,93, na classe trabalhista, todavia, o administrador 

judicial, sem justificativa, excluiu o referido crédito da relação prevista no 

art. 7°, §2°, da LRF. Instada a emendar a inicial, a parte autora apresentou 

demonstrativo de valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, o impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 
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judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024389-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICK MORAES DA SILVA (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:

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° 1024389-96.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Rick Moraes da Silva, objetivando a inclusão do 

crédito no curso da recuperação judicial da empresa DISMAFE 

DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A e outras. A parte 

autora afirma que a recuperanda a indicou na primeira lista como credora 

da quantia de R$ 3.128,19, na classe trabalhista, todavia, o administrador 

judicial, sem justificativa, excluiu o referido crédito da relação prevista no 

art. 7°, §2°, da LRF. Instada a emendar a inicial, a parte autora apresentou 

demonstrativo de valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, o impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 
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verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024146-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA DA SILVA (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:

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° 1024146-55.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Angela Aparecida da Silva, objetivando a inclusão 

do crédito no curso da recuperação judicial da empresa Dismafe 

Distribuidora de Maquinas e Ferramentas S/A e outras. A requerente 

afirma que a recuperanda a indicou na primeira lista como credora da 

quantia de R$ 4.019,16 (quatro mil e dezenove reais e dezesseis 

centavos), na classe trabalhista, todavia, o administrador judicial, sem 

justificativa, excluiu o referido crédito da relação prevista no art. 7°, §2°, 

da LRF. Instada a emendar a inicial, a impugnante apresentou 

demonstrativo de valores que compõe o crédito e cópia da CTPS. 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. Os autos vieram conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamento e decido. Conforme relatado, a impugnante pretende a 

inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, diante do não pagamento 

das verbas de origem trabalhista e não submetidas à apreciação da justiça 

laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 
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COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 

julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias 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, p. 199.

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024375-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS MIGUELETE JUNIOR (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° 1024375-15.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de impugnação de crédito trabalhista, com pedido de tutela de 

urgência para concessão de direito de voz e voto na Assembleia Geral de 

Credores, proposta por Luiz Carlos Miguelete Junior, objetivando a 

inclusão do crédito no curso da recuperação judicial da empresa Dismafe 

Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S/A e outras. O requerente 

afirma que a recuperanda o indicou na primeira lista como credor da 

quantia de R$ 4.123,89 na classe trabalhista, todavia, o administrador 

judicial, sem justificativa, excluiu o referido crédito da relação prevista no 

art. 7°, §2°, da LRF. Instado a emendar a inicial, o impugnante apresentou 

ficha de registro, demonstrativo de valores que compõe o crédito, cópia da 

CTPS, dentre outros. 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. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório do essencial. Fundamento e decido. Conforme relatado, o 

impugnante pretende a inclusão do seu crédito, na classe trabalhista, 

diante do não pagamento das verbas de origem trabalhista e não 

submetidas à apreciação da justiça laboral. 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). Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos trazidos pela parte autora não são capazes de demonstrar a 

existência do crédito pleiteado, sendo certo, ainda, que o administrador 

judicial não reconheceu qualquer quantia para fins de habilitação no 

quadro geral de credores. Nas hipóteses como a presente, em que não há 

elementos suficientes para sequer afirmar a existência do crédito 

trabalhista, o juízo da recuperação judicial é incompetente para avaliá-los, 

uma vez que compete privativamente à Justiça do Trabalho apreciar e 

julgar os dissídios laborais, nos termos do inciso I, artigo 114 da 

Constituição Federal de 1988 e artigo 6º, § 2º, da Lei n° 11.101/2005. 

Trata-se de incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria, tendo 

em vista o reconhecimento pelo legislador constituinte e infraconstitucional 

da exclusividade da justiça laboral para dirimir as controvérsias derivadas 

das relações de trabalho. A propósito do tema, oportunas as lições dos 

ilustres doutrinadores Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli, in verbis[1]: O 

crédito trabalhista pode ser objeto de verificação administrativa de 

créditos, conforme dispõe o art. 6°, § 2º, da LRF. Portanto, caso o crédito 

trabalhista tenha sido declarado na relação de empregados que deve 

instruir a petição inicial (art. 51, IV, da LRF), seu titular poderá pedir ao 

administrador sua modificação ou exclusão, por meio de pedido de 

divergência. Caso o crédito trabalhista não tenha sido arrolado na referida 

relação de empregados, o credor trabalhista poderá pedir sua habilitação 

ao administrador judicial. Neste sentido a disciplina emprestada à 

verificação administrativa de crédito trabalhista é a mesma que se aplica 

aos demais créditos. O mesmo, entretanto, não se pode afirmar em 

relação à verificação judicial, em razão da competência constitucional da 

Justiça do Trabalho para conhecer e julgar os dissídios laborais (art. 114, 

I, da LRF). Neste sentido, compete à Justiça do Trabalho apurar 

judicialmente o crédito trabalhista. (grifos nossos) Assim, a verificação 

judicial de créditos de natureza trabalhista deve passar, primeiramente, 

pelo crivo da justiça laboral, à qual incumbe o reconhecimento da 

existência de crédito e consequente liquidação do montante devido, 

observando-se o disposto no inciso II, do artigo 9º da Lei n° 11.101/2005, 

para, somente após, ocorrer a habilitação no processo recuperacional por 

meio de incidente próprio. Neste sentido, leia-se o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

583955/RJ, assim ementado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO 

DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central 

debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente 

para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de 

empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 

7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para 

executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo 

essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 

da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a 

faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras 

controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos 

anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto 

constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a 

avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela 

Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende 

regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime 

anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da 

falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao 
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julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário 

conhecido e improvido. (RE 583955, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2009, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT 

VOL-02371-09 PP-01716 RTJ VOL-00212-01 PP-00570) Diante do 

exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC c/c art. 114, I, da CF/88 

c/c art. 6°, § 2º, da LRF, declaro a incompetência desta Vara 

Especializada para conhecer e julgar a presente, ordenando a remessa do 

feito para uma das Varas do Trabalho de Cuiabá/MT, a quem compete 

julgar os dissídios laborais e, por consequência disso, julgo prejudicada a 

análise do pedido liminar. Deverá a Secretaria Judiciária promover a pronta 

remessa do feito à Justiça do Trabalho, certificando-se o necessário e 

decorrido o prazo recursal, arquive-se o presente com a adoção das 

baixas e anotações necessárias. 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, p. 199.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1017830-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE CARMO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA NUNES FELIX (RÉU)

JOSE AUGUSTO FELIX INACIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR AUGUSTO MAGALHAES OAB - MT3237/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TANIA MARA DA ROSA (TESTEMUNHA)

DORMEDINO FRANCISCO LEONCIO NETO (TESTEMUNHA)

ELESENIL DIAS DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

TELMA BENEDITA NUNES SALGUEIRO (TESTEMUNHA)

LINDINALVA ALVES CARDOSO (TESTEMUNHA)

REINALDO BASTOS MACIEL (TESTEMUNHA)

VANDERLEI GOMES REICHE (TESTEMUNHA)

ELIANA CELESTINO BATISTA (TESTEMUNHA)

ALEXANDRA ANDREA BARRETO (TESTEMUNHA)

JOANITA MARIA SANTANA BEZERRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Pela MMª. Juíza foi proferida a 

seguinte decisão: Vistos. Encaminhe-se os autos a Defensoria Pública 

para apresentar razões finais e, após ao Unijuris, para o mesmo fim. Com 

as juntadas das razões finais, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1025908-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA KRISTINE DOS PASSOS DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Maria Fernanda de Toledo Ribeiro Maymone OAB - MT7547/O 

(ADVOGADO(A))

PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0010108A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Desconhecidos (RÉU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1025908-43.2017.8.11.0041 Autor: DANIELA KRISTINE DOS PASSOS DE 

MORAES Réu: Desconhecidos Certifico que, nos termos do Provimento nº 

56/2007- CGJ, ITEM 8.1.1, e com fundamento nas resoluções 4/2007 - 

DGTJ e 2/2007 - OE e nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A 

PARTE AUTORA para, nos termos do § 1° do art. 1,218 da CNGC, 

apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, o resumo da petição inicial, em 

mídia digital, ou via e-mail, no formato de documento do Word, para o 

endereço cba.direitoagrario@tjmt.jus.br, para que seja expedido o edital de 

citação, sob pena da publicação da inicial na íntegra. Nada mais. Cuiabá, 

05 de novembro de 2018. Amanda Meira Florentino Gestora Judiciária em 

substituição

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1025908-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA KRISTINE DOS PASSOS DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Maria Fernanda de Toledo Ribeiro Maymone OAB - MT7547/O 

(ADVOGADO(A))

PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0010108A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Desconhecidos (RÉU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO Certifico que INTIMO a 

parte Autora de que foi expedido mandado de reintegração e tem o prazo 

de 05 dias para apresentar o comprovante de pagamento de diligência 

dividida por zona de cumprimento. CUIABÁ, 5 de novembro de 2018. 

AMANDA MEIRA FLORENTINO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL - VARA ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1042788 Nr: 42880-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIZARDI JÚNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMIR MIRTES BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS VINICIUS MARANGONI 

XAVIER - OAB:1981/MT, CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO 

- OAB:11.903-A/MT, CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - 

OAB:180.842/SP, EDUARDO LOPES BARBOSA DE OLIVEIRA - 

OAB:11.313-B/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, ISABELLY FURTUNATO - OAB:58.816/PR, MARIA 

JOSÉ LEÃO - OAB:5031/MT, PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES - 

OAB:7.573/MT, QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB:57596/SP, 

RAFAEL COSTA BERNARDELLI - OAB:13.411-A/MT, RAFAEL COSTA 

BERNARDELLI - OAB:34.104/PR, RENATA LUCIANA MORAES - 

OAB:13.096-B/MT, SOELITA DAYANE M. S. LADESLAU DA CRUZ - 

OAB:18.204/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6491-B/MT

 Vistos.

Ao designar a perícia técnica este juízo o fez a fim de que fosse colhidos 

elementos de posse, além da delimitação da ocupação pretendida pelas 

partes.

A perícia técnica não foi designada somente neste processo, mas em 

diversos imóveis em que a autora Guizardi Júnior Construtora e 

Incorporadora Ltda pretende a proteção possessória do Loteamento Sítio 

de Recreio Salto, onde, inclusive, este juízo nomeou o mesmo perito.

Assim, considerando que a área ocupada, neste caso, não é grande, nos 

termos do art. 465, §3º do CPC, arbitro os honorários periciais em R$ 

8.000,00 (oito mil reais).

 INTIMO a parte autora, via DJE, para, em 05 dias, depositar os honorários. 

Com o depósito, EXPEÇA-SE o competente alvará, observando o limite de 

50% (cinquenta por cento) e INTIME-SE o perito para dar início aos 

trabalho.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 71 de 531



Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1042778 Nr: 42874-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIZARDI JÚNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÔNIS VINICIUS MARANGONI 

XAVIER - OAB:19.801/MT, CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:180.842/SP, EDUARDO LOPES BARBOSA DE 

OLIVEIRA - OAB:11.313-B/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, ISABELLY FURTUNATO - OAB:58.816/PR, MARIA 

JOSÉ LEÃO - OAB:5031/MT, PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES - 

OAB:7.573/MT, QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:12.233-A/MT, QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:57.596/SP, RAFAEL COSTA BERNARDELLI - OAB:13.411-A/MT, 

RAFAEL COSTA BERNARDELLI - OAB:34.104/PR, RENATA LUCIANA 

MORAES - OAB:13.096-B/MT, SOELITA DAYANE M. S. LADESLAU DA 

CRUZ - OAB:18.204/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6491-B

 Vistos.

Resta preclusa a produção da prova pericial ante o pedido de substituição 

da perícia formulado pela parte autora (fl. 157).

Quanto ao pedido de substituição da perícia por imagens de satélite, 

consigno que a mesma já foi deferida no despacho saneador à fl. 127, 

cabendo às partes apresentar nos autos.

 Designo audiência de instrução para o dia 24/01/2019 às 14h30min, a se 

realizar na sala de audiência desta Vara Especializada.

2. INTIMO, as partes, via DJE, para em 05 dias apresentarem ou 

complementarem o seu rol de testemunhas, com a qualificação completa 

destas, nos termos do artigo 450 do CPC, ressaltando-se que pela nova 

sistemática cabe aos d. patronos da parte intimar as suas testemunhas 

(art. 455 do CPC), ainda, neste prazo, as partes deverão informar se 

desejam prestar depoimento e ouvir suas testemunhas por carta 

precatória.

3. INTIMEM-SE, pessoalmente, o representante da parte autora e o réu 

para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, a fim de 

prestarem 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. 385, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 772248 Nr: 25352-34.2012.811.0041

 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: CIBELY DO NASCIMENTO SETUBAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUXILAINE ALVES MARTINS, JANETE 

ANDRADE LEITE, UILTON LEITE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ JOSE FERREIRA - 

OAB:8212

 Vistos.

Às fls. 186/187, a parte autora requereu a revogação do despacho de fl. 

178, a fim de que os autos não sejam encaminhados ao Ministério Público, 

alegando não haver interesse de incapaz.

No entanto, verifico que os réus fundamentaram sua defesa com recibos 

de pagamento em favor da autora, além de outros documentos, todos em 

nome do incapaz Tertuliano Leite da Costa.

Assim, a fim de evitar futura arguição de nulidade, INDEFIRO o pedido 

formulado pela autora às fls. 186/187, e determino a remessa dos autos 

ao Ministério Público, conforme já determinado à fl. 178.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 927136 Nr: 47724-06.2014.811.0041

 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: JOSE FERREIRA DE CARVALHO, VILMA BATISTA DE 

CARVALHO, EDILSON BICALHO ARCANJO, JOÃO MALTIMIANO DE 

ARRUDA, VIMIVALDO BATISTA DO NASCIMENTO, JAIR PEREIRA 

NOGUEIRA NASCIMENTO, RICARDO ANTONIO DE PAULOS, JOSILAINE 

CRISTINA DE MATTOS OLIVEIRA, ROSALINO PEREIRA DOS SANTOS, 

ANA DO CARMO OLIVEIRA SANTOS, AILDIL PEREIRA DA SILVA, MARIA 

CLAUDIA SALES DA QUADROS, ELIEL EMANUEL DOS SANTOS, LUCILEIA 

LINDINALVA DA SILVA, JUSTINO FERREIRA DA SILVA, DARCY ELENA 

DO COUTO, FELIX SIPRIANO DO NASCIMENTO, VICENTE GASPAR DA 

SILVA, AMANDIO NASCIMENTO CAMPOS, ADERSON DOS REIS DE 

MORAES, SABINA PEDROSO, ERMELINDO CORREA, MARIA ANTONIA 

ARRUDA LIMA, BERENICE DOS SANTOS SILVA, JASIEL COSTA DE 

OLIVEIRA, RAQUEL LOANGO COUTINHO, MARCOS RAIMUNDO DOS 

SANTOS, ODENIL ROSA DE LIMA, JOSÉ CARLOS MARCELINO, MARIA DA 

SILVA SCHMITZ, JOSÉ CANAAN DE JESUS, ANGELO ISMAEL 

FERNANDES, RONY FERNANDES DE BARROS, BENEDITO DE SOUZA 

BRAUNA, MARIA APARECIDA MARTINS BRAUNA, CLEIDE MARIA DE 

OLIVEIRA, OLGARITA HELENA DA SILVA, FERMINO RODRIGUES DA 

SILVA, RAIMUNDO ALVES DA SILVA, ELIVANIO MIRANDA PEREIRA, 

MARIA AUREA JESUS DA SILVA, WELLINGTON CARLOS NUNES CINTRA, 

KEILE COREA PICOLOMINI, JOSEFINA DOS SANTOS COSTA, ALFRELE 

NAZARE DOS SANTOS, FLAVIA CRISTINA POSTAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, URDERICO BELUFI, CLAUDIO JOSÉ DA SILVA, EVA GRACIELA 

FERNANDES PICINATTO, WAGNER GARCIA BELUFI, MARIA IVONETE DE 

ROSSI BELUFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514, RUY MEDEIROS - OAB:4.498/MT

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

OAB:14019, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018, RODRIGO ALVES 

SILVA - OAB:11.800/MT

 Vistos.

Ante o transcurso do prazo de fl. 566, intime-se as partes para 

manifestarem interesse no prosseguimento do feito.

Certifique-se o decurso do prazo, após conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 929285 Nr: 48883-81.2014.811.0041

 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: CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BATISTA DO NASCIMENTO, SERGIO 

APARECIDO DA SILVA MARQUES, RUY MEDEIROS, MARCIO ALVES DA 

SILVA, ALFRELE NAZARE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4811-MT, RUY MEDEIROS - OAB:4.498/MT

 Vistos.

Às fls. 195, a Defensoria Pública requereu fosse expedida intimação à 

parte ré para que esta comparecesse naquele Órgão a fim de manifestar 

seu interesse no feito, pois não teriam conseguido contato com a parte.

1. Defiro o pedido formulado pela Defensoria Pública, com base no artigo 

186, § 2°, CPC.

 2. INTIME-SE pessoalmente a parte ré, no endereço constante nos autos 

às fls. 81/82, para que, no prazo de 05 dias, informe o seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 402718 Nr: 35209-12.2009.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE MARIA DE ARRUDA FIGUEIREDO, JULIO DE 

FIGUEIREDO FARIA, ELVIRA MARIA PALMA DE ARRUDA COSTA, 

ADEMAR CANDIDO COSTA FILHO, THEMIS DE ALMEIDA PALMA DE 

ARRUDA, ANA TERESA PALMA ARRUDA, LUIZ CARLOS TICIANELLI, 

MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRÔNIO FERREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:5332 - B, AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - 

OAB:11.652/MT, BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - OAB:230.940/SP, 

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, 

ENIO JOSÉ COUTINHO MEDEIROS - OAB:OAB/MT 7.921, FÁBIO LUIS DE 

MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, FERNANDO ANTUNES SOUBHIA - 

OAB:272.286/SP, JOÃO MANOEL PASQUAL FERRARI - OAB:14.038, 

JOSÉ LUÍS BLASZAK - OAB:10.778-B, KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660/MT, MÁRCIA REGINA DE AGUIAR MOREIRA - 

OAB:13.606-B/MT, MAURÍCIO DALBARAN DE CASTRO RIBAS - 

OAB:15.772/PR, PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN - OAB:7.573 OAB/MT, 

RAFAEL COSTA BERNARDELLI - OAB:13.411-A/MT, RENATA LUCIANA 

MORAES - OAB:13.096-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIODORO RIBEIRO FILHO - 

OAB:4785/MT, SAMARA VIÉGAS DE MORAES - OAB:9048/MT, 

WINSTON LUCENA RAMALHO - OAB:7435/PB

 Vistos.

Considerando o despacho de fl. 666 designo audiência de instrução para 

o dia 24/01/2019, às 16h30min, nesta comarca da Capital-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 864845 Nr: 5483-17.2014.811.0041

 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: SEBASTIÃO RODRIGUES COELHO, MARIA DO CARMO 

FERNANDES GUABIROBA COELHO, PAULO ROGERIO GABIROBA 

COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE OLIVEIRA DA SILVA, LAURINDO 

RODRIGUES DOS SANTOS, RENATO BUENO BENTO, EZEQUIEL 

GERMANIO DA SILVA, FERNANDA SAMPAIO DA SILVA, ANTONIO 

VICENTE DE SOUZA, SEVERINO FERREIRA DA SILVA, MARCELO DE 

OLIVEIRA, CESAR CAMARGO RIBEIRO, SUZANA CASSIA DE MOURA, 

ROSALINA APARECIDA DADON, SONIA CORREIA DE OLIVEIRA, ISAIAS 

DE CAMARGO, DARI CERNEK, FERNANDO ZAMBIAZ, CARLOS HENRIQUE 

SOBRINHO, FRANCISCO GUARERABA MOREIRA FILHO, JOSE 

APARECIDO DA SILVA, ADENILDO BARRETO DOS SANTOS, SAUDI 

NUNES PACHECO, ADMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA, ADRIANA 

MUCZINTI DE ALMEIDA, SIMONE SANTOS OLIVEIRA, JAIRO SANTOS 

OLIVEIRA, ADIR DOS SANTOS OLIVEIRA, PEDRO DE OLIVEIRA, VALMI 

DOS SANTOS OLIVEIRA, ANTONIO ROMÃO DE MIRANDA CARDOSO, 

IARES BATISTA VIEIRA, SOLANGE TRATINO ANACLETO, MARINS DA 

SILVA, ALEXANDRE GEDOZ RIBEIRO, JOSE AMARILDO ROSSETI, 

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO NHANDU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FERREIRA - 

OAB:14341, SILVIO BEZERRA DA SILVA - OAB:10.648/GO, SILVIO 

EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968/MT, SUELEN DAIANA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:16366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARILDO PEREIRA - 

OAB:10237/MT, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - 

OAB:13.171/MT, RUBENS MORENO RUBIO JUNIOR - OAB:170.569 SP

 Vistos.

Compulsando aos autos, verifico que apesar de já determinado à fl. 573, 

até a presente data o autor não providenciou a citação por edital dos réus 

ausentes, incertos e desconhecidos, bem como deixou de intimar a 

Associação dos Produtores Rurais do Vale Nhandu a constituírem novo 

advogado, conforme determinado à fl. 1.188.

 Decido.

1. INTIMO a parte autora, via DJE, para, em 05 dias, promover a citação por 

edital dos réus ausentes, incertos e desconhecidos, bem como para que 

no mesmo prazo providencie a ampla divulgação do litígio, se valendo de 

publicação em jornais, rádios e placas espalhadas pelo local do litígio 

dando ciência desta ação, conforme determina o art. 554 do CPC, sob 

pena de extinção do feito.

2. Decorrido o prazo do edital, encaminhe-se à Defensoria Pública, para 

atuar na defesa dos citados por edital, conforme já nomeado nos autos.

3. Determino ainda, que no prazo de 05 dias, a parte autora, providencie a 

intimação Associação dos Produtores Rurais do Vale Nhandu a 

constituírem novo advogado nos autos.

 4. Certifique-se o gestor quanto à resposta ao ofício encaminhado à fl. 

1.167. Sendo constatado que a autarquia não procedeu com a 

determinação deste juízo, oficie-a quanto ao cumprimento da determinação 

em 15 dias, sob pena de incorrer em crime de desobediência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 142788 Nr: 27394-71.2003.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAIR PACHECO DIAS, BRASIL PACHECO PINTO DE 

CASTRO, CELINA PACHECO PINTO DE CASTRO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILO PONCE DE ARRUDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255/MT, ALVARO DA CUNHA NETO - OAB:12069/MT, ANTONIO 

ROGÉRIO ASSUNÇÃO DA COSTA ESTEFAN - OAB:7.030/MT, 

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - OAB:6467/MT, JOÃO FELIPE 

OLIVEIRA DO CARMO - OAB:15229/MT, MARY MÁRCIA GONÇALVES 

DA SILVA COSTA MARQUES - OAB:6.386/MT, MURILO CASTRO DE 

MELO - OAB:11449, ROBSON RONDON OURIVES - OAB:4.998/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL CRISTINA 

ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655/MT

 Ex positis, pelos fundamentos firmados na sentença que julgou 

improcedente o pedido de proteção possessória e o pedido contraposto 

nos autos da ação de cód. 126108, que impõe a replicação para esta 

ação, assim, nos termos do art. 77, VI e art. 487, I, ambos do CPC, julgo 

improcedente a presente cautelar de atentado proposta por Atair Pacheco 

Dias, Brasil Pacheco Pinto de Castro e Celina Pacheco Pinto de Castro 

Leite contra Nilo Ponce de Arruda Filho.Condeno a parte autora ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que, desde 

já, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §2º do CPC. Condenação que mantenho suspensa por 

05 (cinco) anos em razão da gratuidade judiciária concedida aos autores, 

nos termos do art. 98, §3º do CPC.INTIMO as partes, via DJE, desta 

decisão.Preclusa a via recursal, não havendo impugnação, arquive-se 

com as providências de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 393650 Nr: 29100-79.2009.811.0041

 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: VALNEY SOUZA CORREA, ROSALVA SOUZA 

CORREA, VAGNER UELITON SOUZA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS 

TRABALHADORES RURAIS RECANTO DOS PASSAROS, RAFAEL 

SANTANA, PARMIRO, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, 

EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS.

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

 5.Designo audiência de instrução para o dia 24/01/2019, às 16h30min, 

nesta comarca da Capital-MT.6.INTIMO as partes, via DJE, para, em 05 dias 

pedirem esclarecimentos ou solicitarem ajustes conforme dispõe o art. 

357, §1º do CPC, ainda, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, depositem 

o seu rol de testemunhas, com a qualificação completa das testemunhas, 

nos termos do artigo 450 do CPC. Ressalto, também, que eventuais 

testemunhas arroladas pela Defensoria Pública deverão ser intimada nos 

termos do art. 455, §4º, IV do CPC.7.RESSALTO que pela nova sistemática 

cabe aos d. patronos dos autores intimarem as suas testemunhas (art. 

455 do CPC) e informar se desejam ouvir testemunhas através de carta 

precatória.À SECRETARIA determino:8.INTIMEM-SE, pessoalmente os 

autores e o representante dos réus para que compareçam à audiência de 

instrução e julgamento, a fim de prestar depoimento pessoal, 
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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.INTIMEM-SE, pessoalmente a Defensoria 

Pública. 10.Dê ciência ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 798571 Nr: 4961-24.2013.811.0041

 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: RICARDO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINHO DE TAL, CIDÃO DE TAL, MARIA 

TEREZA DE TAL, Réus Inominados Citados por Edital, ACAMPAMENTO 

BELO HORIZONTE, IARIS BATISTA VIEIRA, RÉUS INCERTOS, 

DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS 

AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FERREIRA - 

OAB:14341, Igor Neves de Carvalho - OAB:14432 MT, KÁSSIO 

ROBERTO PEREIRA - OAB:12.691-B, SILVIO EDUARDO POLIDORIO - 

OAB:13968/MT, SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - OAB:16366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON GARCIA DA SILA - 

OAB:14.593, ADILSON GARCIA DA SILVA - OAB:14.593, DEF. PÚBLICA 

- NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, ELIEL ALVES DE SOUSA - OAB:7.397/MT, 

HAONA LAYSLA DA SILVA - OAB:14527-E

 1.Para elucidar os pontos controvertidos acima, defiro a produção de 

prova documental, testemunhal e depoimentos pessoais.2.INTIMO os réus 

para que, no prazo de 15 dias, indiquem um representante para prestar 

depoimento pessoal, por se tratar de demanda coletiva em que é inviável 

colher depoimento pessoal de todos os réus.3. INTIMEM-SE as partes, 

para, no prazo de 05 dias pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes 

conforme dispõe o art. 357, §1º do CPC, bem como em 15 (quinze) dias, 

apresentar ou complementar o seu rol de testemunhas, com a qualificação 

completa destas, nos termos do artigo 450 do CPC, ressaltando que as 

testemunhas arroladas deverão ser intimadas pelos advogados das 

partes, nos termos do art. 455, do CPC, bem como informem se prestarão 

os depoimentos na sede deste juízo ou em outra comarca.4. após, 

conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 5. 

Intime-se pessoalmente a Defensoria Pública.6. Dê ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1292207 Nr: 5628-34.2018.811.0041

 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: DALZIZA RAPOSA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL DO NASCIMENTO, MARLEI PADILHA, 

LAÉRCIO DOS SANTOS ABREU, POLYANA MARTINS DE OLIVEIRA, 

DALMIRO SANTOS DE ABREU, LOTIVIA HEIN, JHAYCON DOS SANTOS, 

SILVANE DA MOTA, ALVINO TIMÓTEO DOS SANTOS, IVONE PEREIRA DA 

SILVA SANTOS, NAIR ANTÔNIA DA COSTA, ALZIRA DA SILVA ALVES 

RODRIGUES, EDENILSON EVARISTO, MONICA DOS SANTOS DE JESUS, 

ADRIANO CAETANO ALVES, RUDINEI RIBEIRO, ANTÔNIO BENTO 

RODRIGUES, ADÃO ADORNE, LINDINALVA DE OLIVEIRA GOMES, 

CLEUSA DA SILVA, EDEMAR BOERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DO CARMO NOBRE JUNIOR 

- OAB:23279/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:12.572/MT, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, 

FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3.574/MT, JOSEMAR HONORIO 

BARRETO JUNIOR - OAB:8578, LUIZ JOSÉ FERREIRA - OAB:8.212/MT, 

WLAMIR ASSAD DE LIMA JÚNIOR - OAB:7.533/MT

 Ainda, é bom que se destaque que a legitimidade ativa é requisito que 

vincula o magistrado à continuação da análise dos autos, sua ausência é 

irreparável para a instrução processual, culminando com a prolação de 

sentença sem apreço de mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC. Desta 

feita, pelo todo exposto e com fundamento nos art. 330, II e III, e art. 485, 

VI, ambos do Código de Processo Civil, acolho o parecer ministerial para 

julgar extinta, sem resolução do mérito, a presente ação de embargos de 

terceiros ajuizada por Dalziza Raposo Braga contra Izairo Batista Braga, 

Saul do Nascimento e outros. Condeno o embargante, ainda, ao 

pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, que, desde 

já, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §2º do CPC. INTIMO as partes da presente decisão e 

preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, após, 

arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo. INTIME-SE, 

pessoalmente, a Defensoria Pública e Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1057220 Nr: 49634-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDECI MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA HACK, AGNALDO PORTILHO 

SOBRINHO, ROBERTO DE TAL, NEGUINHO DE TAL, MARCELO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SOUZA QUEIROZ - 

OAB:7948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MAGDALENA REZENDE 

DE LACERDA - OAB:18287, ANTONINO MOURA BORGES - OAB:839/MS, 

FERNANDA TAVARES CALAZANS - OAB:11802, ILSON FERNANDES 

SANCHES - OAB:9008, JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - 

OAB:2.492/MT

 Ex positis, não comprovado o exercício da posse do embargante, em 

análise sumária das provas, nos termo do art. 674 e seguintes do CPC, 

acolho o parecer ministerial e indeferido o pedido liminar formulado por 

Aldeci Martins de Oliveira para proteção da área do Sítio Boa Esperança. 

INTIMO a parte embargante, via DJE, desta decisão. INTIMO, ainda, a parte 

embargadas, via DJE, nos termos do art. 679 do CPC, para, em 15 dias, 

contestar o presente embargos de terceiros, sob pena de revelia. 

Decorrido o prazo para as partes, certifique-se e façam os autos 

conclusos para saneamento ao julgamento antecipado. Dê ciência ao 

Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1057226 Nr: 49638-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMIR LOUREIRO DE GODOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA HACK, AGNALDO PORTILHO 

SOBRINHO, ROBERTO DE TAL, NEGUINHO DE TAL, MARCELO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SOUZA QUEIROZ - 

OAB:7948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MAGDALENA REZENDE 

DE LACERDA - OAB:18287, FABIO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:9473-O/MT, ILSON FERNANDES SANCHES - OAB:9008, JOSE 

ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2.492/MT, MIGUEL DE CARVALHO 

FRANCO - OAB:3498-A/MT

 Ex positis, com base no art. 840 do Código Civil e 487, III do CPC, 

HOMOLOGO, por sentença, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos o acordo celebrado pela autora/embargada Jussara Hack e os 

réus/embargantes Elison Bruno do Carmo Moura (fls. 273/275), Elcina Dias 

Ferreira (fls. 276/278), Maurício Vieira (fls. 279/281), Fabrício Gomes 

Gonzaga (fls. 282/284), Jucelia de Oliveira Domingos (fls. 285/287), Luis 

Antonio Gomes Gonzaga (fls. 288/290), João Anésio Soares (fls. 

291/293), Nelis Nelson Ovídio de Oliveira (fls. 294/296), José Carlos de 

Oliveira (fls. 297/299), Leonildo dos Santos (fls. 300/302), Wilmar de Matos 

Junior (fls. 303/305), Lindolfo Vieira Neto (fls. 306/308), Aldemir Aquino 

Correa (fls. 309/311), Izaias Lopes (fls. 312/314), Sirleia Margaret Sgobi 

Martins (fls. 315/317), Volmir Loureiro de Godoi (fls. 318/320),José 

Miranda da Silva (fls. 321/323) e Rubens Ovídio de Oliveira (fls. 324/326), 

por conseguinte, declaro extinta a lide, devendo o feito prosseguir apenas 

contra os réus que não participaram da avença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1057213 Nr: 49630-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSARA HACK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO PORTILHO SOBRINHO, ROBERTO 

DE TAL, NEGUINHO DE TAL, MARCELO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MAGDALENA REZENDE DE 

LACERDA - OAB:18287, ILSON FERNANDES SANCHES - OAB:9008, 

JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2.492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL DE CARVALHO 

FRANCO - OAB:3498-A/MT

 (...) Ex positis, com base no art. 840 do Código Civil e 487, III do CPC, 

HOMOLOGO, por sentença, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos o acordo celebrado pela autora/embargada Jussara Hack e os 

réus/embargantes Elison Bruno do Carmo Moura (fls. 273/275), Elcina Dias 

Ferreira (fls. 276/278), Maurício Vieira (fls. 279/281), Fabrício Gomes 

Gonzaga (fls. 282/284), Jucelia de Oliveira Domingos (fls. 285/287), Luis 

Antonio Gomes Gonzaga (fls. 288/290), João Anésio Soares (fls. 

291/293), Nelis Nelson Ovídio de Oliveira (fls. 294/296), José Carlos de 

Oliveira (fls. 297/299), Leonildo dos Santos (fls. 300/302), Wilmar de Matos 

Junior (fls. 303/305), Lindolfo Vieira Neto (fls. 306/308), Aldemir Aquino 

Correa (fls. 309/311), Izaias Lopes (fls. 312/314), Sirleia Margaret Sgobi 

Martins (fls. 315/317), Volmir Loureiro de Godoi (fls. 318/320),José 

Miranda da Silva (fls. 321/323) e Rubens Ovídio de Oliveira (fls. 324/326), 

por conseguinte, declaro extinta a lide, devendo o feito prosseguir apenas 

contra os réus que não participaram da avença. (...) Ex positis, 

considerando a legalidade dos atos praticados pelo d. Magistrado 

incompetente, convalidados as decisões exaradas por ele desde o 

recebimento da inicial (fl. 125), conforme estabelece o art. 64,§4º do CPC, 

bem como verifico que resta comprovado os requisitos do art. 561 do CPC 

e art. 1.196 e art. 1.210 do Código Civil, pelo que DEFIRO o pedido de 

reintegração da autora na posse da Fazenda Paraná, com 3.154,6032 

hectares, localizada no município de Vila Bela da Santíssima 

Trindidade-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 326416 Nr: 26121-18.2007.811.0041

 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: NILO PONCE DE ARRUDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO DOS PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS DO VALE DO ARICÁ ASSÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL CRISTINA 

ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

 Ex positivos, não demonstrado o exercício da posse, nos termos do art. 

1.210 do Código Civil e art. 487, I, art. 561 e art. 683, todos do Código de 

Processo Civil, deixo de acolher integralmente o parecer do Ministério 

Público e julgo improcedente o pedido de reintegração de posse formulado 

por Nilo Ponce de Arruda Filho e o pedido contraposto de manutenção de 

posse formulado por Associação dos Pequenos Produtores Rurais do 

Vale do Aricá Assu, mas julgo procedente a oposição pretendida por Atair 

Pacheco Dias e Celina Pacheco Pinto de Castro Leite, por conseguinte, 

revogo a liminar de fls. 73/75.Condeno reciprocamente as partes Nilo 

Ponce de Arruda Filho e Associação dos Pequenos Produtores Rurais do 

Vale do Aricá Assu ao pagamento de custas e honorários advocatícios 

que, desde já, fixo em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, §2º do 

CPC.Mantenho suspensa a condenação da Associação dos Pequenos 

Produtores Rurais do Vale do Aricá Assu e dos opoentes Atair Pacheco 

Dias e Celina Pacheco Pinto de Castro Leite, por 05 (cinco) anos, em razão 

dos benefícios da gratuidade judiciária concedido às partes, em 

conformidade com o art. 98, §3º do CPC.INTIMO as partes, via DJE, desta 

decisão.Ministério Público e Defensoria Pública deverão ser intimados 

pessoalmente.Decorrido o prazo, não havendo impugnação das partes, 

arquive-se com as providências de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 740191 Nr: 36886-09.2011.811.0041

 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: EIKO SHIOTANI SAKITA, MARCELO EIGI SAKITA, LUIZ 

CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO ALVES QUEIROZ, JAKSON CARLOS 

DOS SANTOS, ALCILÂNDIO SOUZA DE QUEIROZ, PAULO FERREIRA, 

MAURÍCIO DOURADO FERREIRA, HERMÍNIO RIBEIRO DE QUEIROZ, 

DIJALMA FRANCISCO GUEDES JUNQUEIRA, ELZITA CORREIRA DE 

MORAES, KENNEDY MIGUEL DA COSTA, ALCIDES NETO SOUZA DA 

SILVA, LUANDERSON VIRGÍNIO DA GUIA, ADILSON SOUZA DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE RAYANE NASCIMENTO 

RIBEIRO - OAB:21838/O, JOSIMAR GUEDES LEITE - OAB:22016/O, 

LAURO MARVULLE - OAB:3.110/MT, LUIZ ANTONIO DE MATOS 

JUNIOR - OAB:22.018, MARCELO ZAGONEL - OAB:11.504/MT, THAIS 

CARVALHO DA SILVA FERNANDES - OAB:21.326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO THADEU PRADO DE 

MORAES - OAB:11.526/MT, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13100

 Vistos.

1. Acolho e homologo o pedido de desistência da ação com relação ao réu 

DIOGO ALVES QUEIROZ, eis que as partes acordaram neste ato e, por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, com 

base no art. 485, VIII do CPC. Conforme as partes acordaram, deixo de 

condenar a parte autora em honorários.

2. Com relação aos demais réus, mantenho os autos conclusos para 

sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1057221 Nr: 49635-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELIS NELSON OVIDIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA HACK, AGNALDO PORTILHO 

SOBRINHO, ROBERTO DE TAL, NEGUINHO DE TAL, MARCELO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MAGDALENA REZENDE 

DE LACERDA - OAB:18287, ANTONINO MOURA BORGES - OAB:839/MS, 

FERNANDA TAVARES CALAZANS - OAB:11802, ILSON FERNANDES 

SANCHES - OAB:9008, JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - 

OAB:2.492/MT

 Ex positis, com base no art. 840 do Código Civil e 487, III do CPC, 

HOMOLOGO, por sentença, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos o acordo celebrado pela autora/embargada Jussara Hack e os 

réus/embargantes Elison Bruno do Carmo Moura (fls. 273/275), Elcina Dias 

Ferreira (fls. 276/278), Maurício Vieira (fls. 279/281), Fabrício Gomes 

Gonzaga (fls. 282/284), Jucelia de Oliveira Domingos (fls. 285/287), Luis 

Antonio Gomes Gonzaga (fls. 288/290), João Anésio Soares (fls. 

291/293), Nelis Nelson Ovídio de Oliveira (fls. 294/296), José Carlos de 

Oliveira (fls. 297/299), Leonildo dos Santos (fls. 300/302), Wilmar de Matos 

Junior (fls. 303/305), Lindolfo Vieira Neto (fls. 306/308), Aldemir Aquino 

Correa (fls. 309/311), Izaias Lopes (fls. 312/314), Sirleia Margaret Sgobi 

Martins (fls. 315/317), Volmir Loureiro de Godoi (fls. 318/320),José 

Miranda da Silva (fls. 321/323) e Rubens Ovídio de Oliveira (fls. 324/326), 

por conseguinte, declaro extinta a lide, devendo o feito prosseguir apenas 

contra os réus que não participaram da avença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1057228 Nr: 49639-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA HACK, AGNALDO PORTILHO 

SOBRINHO, ROBERTO DE TAL, NEGUINHO DE TAL, MARCELO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SOUZA QUEIROZ - 

OAB:7948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MAGDALENA REZENDE 

DE LACERDA - OAB:18287, ANTONINO MOURA BORGES - OAB:839/MS, 
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FERNANDA TAVARES CALAZANS - OAB:11802, ILSON FERNANDES 

SANCHES - OAB:9008, JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - 

OAB:2.492/MT, MIGUEL DE CARVALHO FRANCO - OAB:3498-A/MT

 Ex positis, com base no art. 840 do Código Civil e 487, III do CPC, 

HOMOLOGO, por sentença, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos o acordo celebrado pela autora/embargada Jussara Hack e os 

réus/embargantes Elison Bruno do Carmo Moura (fls. 273/275), Elcina Dias 

Ferreira (fls. 276/278), Maurício Vieira (fls. 279/281), Fabrício Gomes 

Gonzaga (fls. 282/284), Jucelia de Oliveira Domingos (fls. 285/287), Luis 

Antonio Gomes Gonzaga (fls. 288/290), João Anésio Soares (fls. 

291/293), Nelis Nelson Ovídio de Oliveira (fls. 294/296), José Carlos de 

Oliveira (fls. 297/299), Leonildo dos Santos (fls. 300/302), Wilmar de Matos 

Junior (fls. 303/305), Lindolfo Vieira Neto (fls. 306/308), Aldemir Aquino 

Correa (fls. 309/311), Izaias Lopes (fls. 312/314), Sirleia Margaret Sgobi 

Martins (fls. 315/317), Volmir Loureiro de Godoi (fls. 318/320),José 

Miranda da Silva (fls. 321/323) e Rubens Ovídio de Oliveira (fls. 324/326), 

por conseguinte, declaro extinta a lide, devendo o feito prosseguir apenas 

contra os réus que não participaram da avença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1057224 Nr: 49637-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA HACK, AGNALDO PORTILHO 

SOBRINHO, ROBERTO DE TAL, NEGUINHO DE TAL, MARCELO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SOUZA QUEIROZ - 

OAB:7948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MAGDALENA REZENDE 

DE LACERDA - OAB:18287, FABIO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:9473-O/MT, ILSON FERNANDES SANCHES - OAB:9008, JOSE 

ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2.492/MT, MIGUEL DE CARVALHO 

FRANCO - OAB:3498-A/MT

 Ex positis, com base no art. 840 do Código Civil e 487, III do CPC, 

HOMOLOGO, por sentença, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos o acordo celebrado pela autora/embargada Jussara Hack e os 

réus/embargantes Elison Bruno do Carmo Moura (fls. 273/275), Elcina Dias 

Ferreira (fls. 276/278), Maurício Vieira (fls. 279/281), Fabrício Gomes 

Gonzaga (fls. 282/284), Jucelia de Oliveira Domingos (fls. 285/287), Luis 

Antonio Gomes Gonzaga (fls. 288/290), João Anésio Soares (fls. 

291/293), Nelis Nelson Ovídio de Oliveira (fls. 294/296), José Carlos de 

Oliveira (fls. 297/299), Leonildo dos Santos (fls. 300/302), Wilmar de Matos 

Junior (fls. 303/305), Lindolfo Vieira Neto (fls. 306/308), Aldemir Aquino 

Correa (fls. 309/311), Izaias Lopes (fls. 312/314), Sirleia Margaret Sgobi 

Martins (fls. 315/317), Volmir Loureiro de Godoi (fls. 318/320),José 

Miranda da Silva (fls. 321/323) e Rubens Ovídio de Oliveira (fls. 324/326), 

por conseguinte, declaro extinta a lide, devendo o feito prosseguir apenas 

contra os réus que não participaram da avença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1078256 Nr: 384-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUINO SANÇÃO CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEFERINO INSAURALDE, GEOVANE 

VASCONCELO CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUINO SANÇÃO CORRÊA DA 

COSTA - OAB:4.197-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA APARECIDA DE 

ARRUDA - OAB:20938/O, KAREN MORGANA FRAZÃO DE SOUZA - 

OAB:20165/O, PAULO SALEM PEREIRA GONÇALVES - OAB:MT/ 18220, 

PLINIO PELLENZ JUNIOR - OAB:OAB/MT 18.240

 Vistos.

Diante do erro material informado pela parte exequente às fls. 606/607, 

chamo o feito à ordem, para retificar o item “1” da decisão de fl. 604, para 

nela fazer constar o seguinte texto:

“Nos termos do § 2º, inciso I do art. 513 do CPC, INTIMO o executado, por 

meio de seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento do débito informado às fls. 596/600, sob pena do 

descumprimento no prazo informado ensejar a aplicação de multa e de 

honorários de advogado no equivalente a 10% do valor do débito à luz do 

parágrafo primeiro do art. 523 do CPC.”

INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1042786 Nr: 42879-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIZARDI JÚNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS VINICIUS MARANGONI - 

OAB:1981, CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - 

OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS - OAB:15212-E, 

ISABELLY FORTUNATO - OAB:58816, MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA 

- OAB:15.977 - E, MARIA JOSÉ LEÃO - OAB:5.031/MT, PAOLA DE 

OLIVEIRA TREVISAN GOMES - OAB:7.573/MT, QUINTILIANO TEIXEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:57596 e 12.233, RAFAEL COSTA BERNARDELLI - 

OAB:13.411-A/MT, RENATA LUCIANA MORAES - OAB:13.096-B/MT, 

SOELITA DAYANE M. S. LADESLAU DA CRUZ - OAB:18.204/MT, 

THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PEDRO FRANZ - 

OAB:14594/MT

 Vistos.

Resta preclusa a produção da prova pericial ante o pedido de substituição 

da perícia formulado pela parte autora (fl. 157).

Quanto ao pedido de substituição da perícia por imagens de satélite, 

consigno que a mesma já foi deferida no despacho saneador à fl. 131/132, 

cabendo às partes apresentar nos autos.

 Designo audiência de instrução para o dia 06/02/2019 às 16h30min, a se 

realizar na sala de audiência desta Vara Especializada.

2. INTIMO, as partes, via DJE, para em 05 dias apresentarem ou 

complementarem o seu rol de testemunhas, com a qualificação completa 

destas, nos termos do artigo 450 do CPC, ressaltando-se que pela nova 

sistemática cabe aos d. patronos da parte intimar as suas testemunhas 

(art. 455 do CPC), ainda, neste prazo, as partes deverão informar se 

desejam prestar depoimento e ouvir suas testemunhas por carta 

precatória.

3. INTIMEM-SE, pessoalmente, o representante da parte autora e o réu 

para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, a fim de 

prestarem 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. 385, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1021605 Nr: 32727-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINDUSTRIAL ESTRELA S/A, BERTE FLORESTAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON JUNIOR BERNARDO, JOSIEL DA SILVA 

STRUTT, DANIEL JOSE DA COSTA, OZIAS ALVES DOS SANTOS, 

VALDOMIRO COSTA RODRIGUES, JOSMAR DA SILVA STRUTT, WESLEY 

DA SILVA SANTOS, MARLENY TEIXEIRA, MARIANA F. RIBEIRO, OZIAS 

WECKWERTH, WALDIR FRANCISCO DE SOUZA, HILTON PARANHOS, 

GEILSON UBIALI, ISABEL PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16.875/MT, JULIANA DE SOUZA ANDRADE - OAB:16875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TABAJARA AGUILAR 

PRAEIRO ALVES - OAB:18.960/O, THIAGO MAGANHA DE LIMA - 

OAB:17.538/O

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos 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 
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providenciar o recolhimento das custas, bem como, o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS para comprovar a respectiva distribuição ( art. 1.210, §§ 1º 

e 2º, CNGC). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 450843 Nr: 23323-79.2010.811.0041

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAIR PACHECO DIAS, CELINA PACHECO PINTO DE 

CASTRO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILO PONCE DE ARRUDA FILHO, 

ASSOCIAÇAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO 

ARICÁ ASSÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARY MÁRCIA GONÇALVES DA 

SILVA COSTA MARQUES - OAB:6.386/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - 

OAB:7655/MT

 Ex positivos, não demonstrado o exercício da posse, nos termos do art. 

1.210 do Código Civil e art. 487, I, art. 561 e art. 683, todos do Código de 

Processo Civil, deixo de acolher integralmente o parecer do Ministério 

Público e julgo improcedente o pedido de reintegração de posse formulado 

por Nilo Ponce de Arruda Filho e o pedido contraposto de manutenção de 

posse formulado por Associação dos Pequenos Produtores Rurais do 

Vale do Aricá Assu, mas julgo procedente a oposição pretendida por Atair 

Pacheco Dias e Celina Pacheco Pinto de Castro Leite, por conseguinte, 

revogo a liminar de fls. 73/75.Condeno reciprocamente as partes Nilo 

Ponce de Arruda Filho e Associação dos Pequenos Produtores Rurais do 

Vale do Aricá Assu ao pagamento de custas e honorários advocatícios 

que, desde já, fixo em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, §2º do 

CPC.Mantenho suspensa a condenação da Associação dos Pequenos 

Produtores Rurais do Vale do Aricá Assu e dos opoentes Atair Pacheco 

Dias e Celina Pacheco Pinto de Castro Leite, por 05 (cinco) anos, em razão 

dos benefícios da gratuidade judiciária concedido às partes, em 

conformidade com o art. 98, §3º do CPC.INTIMO as partes, via DJE, desta 

decisão.Ministério Público e Defensoria Pública deverão ser intimados 

pessoalmente.Decorrido o prazo, não havendo impugnação das partes, 

arquive-se com as providências de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1267800 Nr: 26952-17.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL BUDACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORENCIO ALVES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882/O, Giovani Rodrigues Caladello - OAB:12.684/B, JOSE 

ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT, Ralf Holffmann - OAB:13.128/B, 

Raniele Ferreira Santos Barbosa - OAB:18.934/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de desistência de oitiva da testemunha José Lucas de 

Souza formulado pelo autor à fl. 57.

2. Cancelo a audiência designada à fl. 58.

 3. Portanto, devolva-se esta carta precatória ao juízo deprecante, com as 

nossas homenagens.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 777689 Nr: 31058-95.2012.811.0041

 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 SISTEMA S.A, USINAS ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ANTONIO DA SILVA, ELIEZER 

JESUS DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, DOMINGOS 

CUNHA DA SILVA, MARCELINO BRANDELERO, JOSE RENATO DE 

FREITAS, FABIANO DALLA FAVRA, CLAIA APARECIDA MENDES, 

CLAUDIA DARK MENDES, MARIALINA DA ROCHA BRANDELERI, ARMINDO 

JARDIM DE FRANÇA, MAURI DALLA FAVRA, ANTONIO LUIZ DE MORAES, 

NILSON ANTONIO ANGOLA, BRAS MARTINS QUEIROZ, JOSE BARNABÉ 

DE OLIVEIRA, HELENO LINO DA SILVA, RODRIGO FERNANDES DE 

OLIVEIRA, CLAUDIA APARECIDA LOTTO, LUCILVA LEMOS DA CUNHA 

SILVEIRA, ZILDA FELICIANO DE ACACIO, VIRGILIO RODRIGUES SOARES, 

ACILON HIPOLITO DA SILVA, ADMILSON APARECIDO DA SILVA, AFONSO 

GONÇALVES LARA, AGNALDO FRANCISCO DE SOUZA, AILSON VITOR 

DOS SANTOS, ALBERTINA MARIADE JESUS OSTETE, ALESSANDRO 

FERREIRA DOS SANTOS, AMELIA CHAGAS FERRACIOLI, ANANIAS 

LOPES DOS SANTOS, ANA MARIA FORMAGIO, ANTONIO CARLOS DOS 

SANTOS, ANANIAS LOPES DOS SANTOS JUNIOR, ANDREIA CRISTIANE 

CORREA, ANELO ALVES DA GUIA, ANESIO MARQUEZINE ROMAGNOLLI, 

ANGELINA FRANCISCA DA SILVA, ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA, 

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO, ANTONIO GOMES DE LIMA, 

ANTONIO NUNES DOS SANTOS, APARECIDA POLI FORMAGIO, AQUILES 

FIGUEIREDO BASTOS, AUREA MENDES DA SILVA, AURELINO FERREIRA 

DE BRITO, BENIER ONORIO DE SOUZA, BERNARDO TADHEU FARIAS DOS 

SANTOS, BIANCA SHEILA F. FERREIRA, BRUNO MARCELO SOARES 

MOREIRA, CARLA REGINA APARECIDA SOUZA SILVA, CARLOS JOSÉ DE 

FREITAS, CARLOS ROBERTO DA COSTA ALMEIDA, CARLOS ROBERTO 

MUÇULI, CELIA MARIA DOS FAVEIRA, CELMA MARIA AMORIN SILVA, 

CELSO RICARDO PEREIRA, CICERA CIDONE BATISTA, CIDNESIO PAULO 

FURLANETO, CIDNEY APARECIDO BENICIO DA COSTA, CLAIA 

APARECIDA MENDES BRANDELEIRO, CLAITO BATISTA MENDES DE 

PAULA, CLAITON CESAR FERNANDES, CLAUDIO DARK MENDES, CLEBER 

SANTOS OGEDA, CLEBIA PEREIRA DA SILVA, CLECIA PEREIRA DA 

SILVA, CLEITON DE ALMEIDA SILVA, CLEMENTE CORSINO DA COSTA, 

CLEONICE ALVES DE OLIVEIRA DA COSTA, CONSUELO COELHO COSTA, 

CUSTODIO DE FREITAS, DAVI JOSÉ DE FREITAS, DEBORAH GOMES, 

DELMIRA M. MARTINHÃO DA SILVA, DELSON AMARO DA SILVA, DENICE 

APARECIDO CONRADO CUNHA, DENISE DA SILVA, DENIZE APARECIDA 

MORAES DA SILVA, DILSON FIRMINO, DOMINGOS BENTO DE ANDRADE, 

DONIZETE ROMAGNOLLI, DORIVAL DE SOUZA FIGUEIRAS, DULCENEIA 

GUIMARÃES, MARCELINO BANDELERO, EDER MARTINS GARCIA, EDESIO 

PEDRO ZANATTA, EDILENE GAUDINO DE LIMA, EDIMILSON RAMOS DE 

FREITAS, EDINALDO PEREIRA DE SOUZA, MARIALINA DA ROCHA 

VANDERLEI, BRÁS MARTINS QUEIRÓS, LUIZ MAIA, VERGILIO RODRIGUES 

SOARES, MILTON CARLOS MORALES, MILTON GOMES RODRIGUES, 

MOACIR DE FREITAS, NARCISO APARECIDO CARDOSO, NELSON 

MARQUES DE ARUDA, NEODI CRETSCHMANN, NEUZA LIMA FERREIRA, 

NEVALDO FRANCISCO LIMA, NILSON CARDOSO ADRIANO, NILSON 

SANTANA, NILSON SIMÃO DA SILVA, NILZA FERREIRA DOS SANTOS, 

NOE NOLASCO GUIMARÃES, NOMÉIA MENDES DA SILVA, ODILON 

ALVINO DA SILVA, OSVALDO SANCHEZ RAMÃO, OSVALDO SERRANO 

FILHO, OVIDIO NEGRETI, PEDRO FERREIRA SANDIS, PEDRO HAMILTON 

FRANCHIN, PEDRO HENRIQUE MORETE, RAIMUNDA FERNANDES DA 

SILVA, REGINALDO ROMAGNOLLI, RENATO GRAMARIM MIRANDA, RITA 

ESTRABIS DE OLIVEIRA, ROGERIO ESTRABIS DE OLIVEIRA, RONEIR 

BARROS DE SOUZA, ROSELI HOEPRERS, ROSINETE DA GUIA FERREIRA, 

RUBENS IVALINO BALDISSARELLI, SANTO JOAQUIM FERRARINI, SAULO 

DE CIQUEIRA, SEBASTIÃO JOSÉ GOULART, SEBASTIÃO M. MENDES, 

SEBASTIÃO MIRANDA MENDES, SEBASTIÃO PEREIRA DE ALMEIDA, 

SIDELMA VENANCIO DA SILVA, SILVANINO PINTO SILVA, SIMONE 

FERNANDES OLIVEIRA, TARZAN ADÃO FEIX, TEREZINHA ALVES 

MOURA, VADENIR PONCIANO DOS SANTOS, VALDENORA GOMES 

VIANA, VALDIR ESTEVES, VALDIR FERNANDES, VALDIR GOMES, 

VALDIVINA CANDIDA DA SILVA, VALMIR AFONSO DA SILVA, VALMIR 

SORIANO, VALTER LUIZ FIRMINO FERREIRA, VANESSA DE BRITO 

BORBA, VANILDO LEMOS DOS SANTOS, VERA LUCIA MENDES DE 

SOUZA, VERONICE ALVES DE BRITO, VICENTE GONÇALVES LARA, 

VITORIO DA ROCHA BRANDELERO, WAGNER ANTONIO DOS SANTOS, 

WELINTON AUGUSTO COELHO, WILSON FERNADES DE SOUZA, ABRÃO 

BASSANI DÁVILA, ADENILDO PEREIRA CALDEIRA, ALTAIR FERNANDES 

SOARES, ALVINA SILVA CAMPOS, AMARILDO FERREIRA DA CUNHA, 

ANTONIO BATISTA DE SOUZA, ANTONIO PARDIN, ANTONIO PAULO DA 

SILVA, ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA, AUPIDES RODRIGUES DUARTE, 

CARLOS REZENDE DE PAULA JUNIOR, CELIA DE SOUZA, CLOIFF ALVES 

MOREIRA, DALVINO RODRIGUES DUARTE, DEJANIRA MARIA RODRIGUES 

DA SILVA, DOLORES FUENTES ZOILO ROMAGNOLLI, EDILSON PEREIRA 

DA SILVA, ELISMAR DE AQUINO FAGUNDES, ELOI SCHMIDT, ERNESTO 

CARDOSO, EVERALDO DE JESUS FERREIRA, EVONETE FERREIRA VAZ, 

FATIMA GERMINARI, FREDERICO KUHM, GERALDO FERREIRA ANDRADE, 

GERTRUDES GOMES PEREIRA, GILSON PEREIRA CALDEIRA, GISLAINE 

MASOLLER, IOLANDA GONÇALVES DE URZEDO SOUZA, ISMAEL DOS 
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SANTOS COSTA, ISMAEL GOMES SIQUEIRA, JOÃO GARCIA SARRY, 

JOAQUIM ALVES DOS SANTOS, JOBSON MOLINA CARDOSO, JOSÉ 

MILTON DE BRITO, JOSÉ RAMOS DA CRUZ, JUCIMAR AMORIM PEREIRA, 

LIDIOMAR FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, LINDALVA ROSA DOS 

SANTOS, LORIVAL ALVES LOBATO, MARCELO BERTO, MARCOS SONI 

BERTO, MARIA JOSÉ G. DA SILVA AZEVEDO, MARIA PENHA DE FREITAS 

FERNANDES, MARTA AMELIA PEREIRA, MAURO SERGIO BERTO, NEIVA 

GOMES DA SILVA, NILVA DAS GRAÇAS CANACHIRO, NORMA CÂNDIDA 

DE OLIVEIRA, ODAIR ROBERTO LIBARDI, PATRICIA CAMPOS DA SILVA, 

PAULO PSCHEIDT, PEDRO VERA FERREIRA, SADI SARRI JUNIOR, 

SEBASTIÃO MARTINS SENA, SILSO FERNANDES DE SOUZA, SUENE DE 

PAULA TAVARES, TEREZA CRISTINA F. SOARES, VALDEMAR DOS 

SANTOS JUNIOR, VANDILINE FRANCISCA GOMES, VANDREGÉZINO 

GERMINARI, VILMA CORREA DE OLIVEIRA, ZILDA SELECIANO DE 

ACACIO, ANTONIO MARCOS GOMES DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA AZAMBUJA SOMMER 

DUTRA - OAB:19536/O, CLARISSA PONTE MESQUITA - 

OAB:174.878/RJ, FERNANDA CRISTINA BOLIS - OAB:17.819/MT, JOÃO 

CARLOS MONACO RAMALLI - OAB:345.478/SP, LUIS FELIPE 

RUBINATO - OAB:213.929-SP, MARIA GABRIELLA DIGNANI SCHMIDT 

DE BARROS - OAB:375.119/SP, MARIA HELENA CAMPOS DE 

CARVALHO - OAB:100.429/SP, MARIANA SOUZA BARONI - 

OAB:351.242/SP, PATRICIA EVELIN SANTOS SOARES - 

OAB:351990/SP, RAFAEL CAMPOS DE ALMEIDA FILIPE - 

OAB:381.108/SP, RICARDO MARTINS FIRMINO - OAB:253.449/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO - OAB:9.740-B/MT, KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:OAB/MT 19741, OSNI SCHWAB MATTOZO - OAB:5315

 Vistos.

Autos conclusos para análise da certidão de fl. 923, com relação ao 

pedido de dilação do prazo do perito.

Verifico, no entanto, que este protocolou o laudo, que está pendente de 

juntada, pelo que, determino o imediato retorno à secretaria para juntada.

Com a juntada, intime-se as partes para se manifestarem acerca do laudo 

pericial, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 477, §1º do CPC.

Após, remeta-se ao Ministério Público para ofertar o seu parecer.

Em seguida, retornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1268016 Nr: 27006-80.2017.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ADEMAR CAVALCANTI GARCIA FILHO, 

PONCIANA AUGUSTA DA SILVEIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVASORES DA ÁREA DE IMÓVEL URBANO, 

TINHO, EUGENIO GRIGOLO, DAVID RUELIS, MANOEL MARQUES 

FERREIRA, OLIVEIRA GOMES DA SILVA, GILVÂNIO DA SILVA SANTOS, 

EDERSON RIBEIRO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344, JOSÉ CELSO DORILÊO LEITE - OAB:8589/MT, MARILIA 

MOREIRA DE CASTILHO - OAB:8.287/MT, WLADIA BULHÕES 

PERRUPATO GUIZARDI - OAB:14557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANETE DIA PIZARRO - 

OAB:5471/B, JANETE DIAS PIZARRO - OAB:, JANETE DIAS PIZARRO - 

OAB:5471-B, PABLO PINHEIRO MARQUES - OAB:17874, PABLO 

PINHEIRO MARQUES - OAB:17874/O, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA 

- OAB:22.973

 Vistos.

1. Junto aos autos as informações prestadas ao d. relator, nesta data e, 

ainda, diante a concessão da liminar recursal no agravo de instrumento 

nº1012536-19.2018 interposta contra a decisão que determinou a 

reintegração da parte autora na posse, determino, com urgência, a 

solicitação da devolução do mandado ao oficial de justiça, caso tenha sido 

distribuído.

2. Ciente da interposição do recurso de agravo de instrumento (fls. 

648/679) mantenho a decisão impugnada pelos fundamentos ali expostos.

3. Ainda, determino que a secretaria certifique sobre o cumprimento da 

decisão de fls. 448/455, especialmente, se a parte autora providenciou a 

ampla divulgação do litígio e a citação por edital dos réus.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1104679 Nr: 12424-12.2016.811.0041

 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: AGROPECUÁRIA CUMBARU LTDA, ZENON FERNANDES 

DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ORLANDO DOS SANTOS, PAULO HORN, 

OTAIR DA SILVA BORGES, VALMIR ERMES VIEIRA, CLEISON DAVI D 

PAES, REGINALDO JOSE DE SOUZA, FLAVIO BRUMADO, GILMAR 

MARQUES MENDES, VALDECIR NERVES, JOSE ANTONIO BORGES, EDIO 

BARBOSA BORGES, CAMILA MARQUES DA SILVA, WUDSON DE TAL, 

MANOEL DE TAL, VAGNER DE TAL, JOÃO BENTO, BEATRIZ DE TAL, 

MARCIA LOPES, MARIA RITA AMORIM DE CASO, MARCOS ANTONIO DE 

TAL, MILTON DE MORA, RAIMUNDO FIDELIS, BEATRIZ DE TAL, WALMIR 

DE TAL, MARCOS AURELIO GARCES LIMA, LINDOMAR ALVES LOPES, 

ENEIAS ALMEIDA TEIXEIRA, OSMAR APARECIDO MORAES, ROSIMAR DE 

OLIVEIRA DOS SANTOS RODRIGUES, MONOEL FERREIRA DA SILVA, 

RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS 

TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS., 

FLAVIO BRUMADO, JOSÉ DA SILVA, MILTON CAERANO GOMES, 

PATRICIA RAQUEL DE CAMPOS VIEIRA, ADRIANO SANTOS VIEIRA, 

IZAQUEL PEREIRA LIMA, CELIO SOUZA SILVERIO, ALDEMIR PEREIRA 

LIMA, CLAUDEIR PEREIRA LIMA, JOSE MILTON PEREIRA LIMA, MARCIO 

FERREIRA DA SILVA AUGUSTO, JOSE ANTONIO BORGES, REINALDO 

FELIX DA SILVA, ANTONIO CARLOS MARCELINO, SIDNEY APARECIDO 

MAESTER, ERICA PARRO, IVERSON BACH, PATRICIA RAQUEL DE 

CAMPOS VIEIRA, CLEUSA JOSEFA RAMOS, JOSE MILTON FERNANDES, 

JOSE AMERICO DE LIMA BATISTA, FRANCIELE PONCIANA DE GOES, 

ASSOCIAÇÃO BOM FUTURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6.283-B/MT, CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - OAB:5289/MT, 

JOSE MARCOS DO AMARAL FERREIRA FILHO - OAB:OAB/MT 17436, 

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - OAB:17431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, ELLERY JADAI SOUZA DE CAMPOS - OAB:19631/O, 

FRANCIELE PONCIANA DE GOMES - OAB:, MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15.177, MATEUS DOS SANTOS - OAB:15177

 Pois bem, são graves as denúncias formuladas pela parte autora de modo 

que não podem ser ignoradas por esta Magistrada, pois ao que tudo 

indica, além de não cessarem a degradação, os réus continuam a 

promover o desmate e alteração do estado da coisa, tudo isso mesmo 

após serem condenados pela inovação ilegal e litigância de má-fé, 

conforme decisão de fls. 1159/1162. Os documentos de fls. 1451/1489, 

indicam que a reprimenda anteriormente não intimidou os réus de maneira 

que eles cessassem o desmate sobre o imóvel, muito pelo contrário, eles 

continuam a praticar inovação e degradar o meio ambiental, o que se 

revela gravíssimo. Assim, devem ser suspensos imediatamente os 

registros e os cadastros de produtores protocolados perante o órgão 

ambiental do INDEA, além de embargada as atividades executadas em 

desfavor da legislação ambiental, razão pela qual determino: 1. Oficie-se 

ao órgão do INDEA a fim de que suspenda o cadastro de produtores dos 

réus protocolados perante o órgão sobre a área da Fazenda Santa Rosa, 

bem como deixe de expedir autorização para apascentamento e manejo de 

animais sobre a referida propriedade; 2. Oficie-se ao IBAMA e SEMA para 

que embarguem as atividades ambientais em desconformidade com a lei 

ambiental e suspendam, imediatamente, a extração ilegal de madeira; 3. 

Certifique-se o decurso do prazo para as partes manifestarem sobre a 

decisão que saneou o feito, a fim de se realizar a audiência de instrução; 

4. Dê ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1185205 Nr: 45579-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAJ CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERALUCE GONÇALVES DE QUEIROZ, SONIA 

MARIA DA SILVA MATOS, PAULO FERNANDES DOS SANTOS, 

REGINALDO ALVES DA SILVA, MARLENE GONDIM DE ABREU, MARIA 
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ERENIL MONGE DAMIANA, CRISTINA APARECIDA CORREA LAGE, JOEL 

FERREIRA DE LIMA, LOURENÇO SOARES DA COSTA, ADRIANA CRISTINA 

MONTEIRO SIQUEIRA CORREA, ALFREDO MARTINHO CORREA, JOSÉ 

CORREIA DE OLIVEIRA FILHO, FRANCISVALTER FERREIRA SALOMÃO, 

ADRIANA P DA SILVA SALOMÃO, ADRIANA MARIA APARECIDA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6.727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:

 Vistos.

INTIMO o exequente, via DJE, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste quanto ao requerimento do Município de Cuiabá às fls. 194/199.

Após, colha-se parecer ministerial.

 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

 Diante do exposto, DEFIRO o revigoramento da medida de reintegração de 

posse da parte autora sobre o imóvel rural objeto desta ação, denominado 

Fazenda Bauru (Magali), localizada na Comarca de Colniza/MT, devendo 

ser expedida a competente carta precatória para cumprimento mediante o 

auxílio/intervenção do Comitê Estadual de Conflitos Agrários.Considerando 

os fatos noticiados configuram o descumprimento de ordem judicial, 

determina-se que os ocupantes/réus sejam cientificados para que se 

abstenham de adentrar/invadir a área, sob pena de multa cominatória 

diária fixada desde já no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por pessoa, para 

o caso de descumprimento da medida, sem prejuízo da sua majoração e 

da adoção de outras medidas coercitivas cabíveis na espécie.Intime-se o 

Ministério Público e a Defensoria Pública Estaduais, para tomarem ciência 

da ação caso não tenham e desta decisão para os devidos fins legais e 

de direito.Às providências. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se, com urgência que o caso requer, inclusive, sendo necessário, 

em sede de plantão judicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 881084 Nr: 17465-28.2014.811.0041

 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: THADEU JOSÉ FIGUEIREDO LATORRACA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIELI CRISTINA GALVEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE MARIA CORREA DA 

COSTA - OAB:14.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FERNANDES 

PINHEIRO - OAB:15431, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858, 

SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - OAB:10332

 “Ex positis”, julgo IMPROCEDENTE o pedido de proteção possessória 

formulado por THADEU JOSÉ FIGUEIREDO LATORRACA FILHO contra 

ROSIELI CRISTINA GAVEIRO, tendo por objeto um imóvel urbano localizado 

no endereço Rua Brigadeiro Eduardo Gomes n. 45, Bairro Goiabeiras, 

Cuiabá – MT, medindo uma área total de 265,63 m².Condeno o autor 

THADEU JOSÉ FIGUEIREDO LATORRACA FILHO, aos pagamentos de 

custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios 

que arbitro em 10% do valor da causa devidamente atualizado, nos termos 

do artigo 85, § 2º do CPC.Entretanto, deixo de condena-lo em litigância de 

má-fé, posto que não vislumbro a ocorrência de nenhuma das hipóteses 

ventiladas no art. 80 do CPC.1.INTIMO as partes, neste ato, via 

DJE.2.Oficia-se o poder Público Municipal afim de que verifique a obra 

executada aos fundos, no endereço da lide, posto que se pode verificar 

pelas fotografias acessadas, que não deixou qualquer recuo.3.Transitada 

em julgado e, em não havendo manifestação das partes, arquive-se com 

as baixas necessárias.Publico e intimo neste ato, via DJE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 231391 Nr: 820-06.2006.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO COVEZZI, ELIZETE FRANCISCO COVEZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO VIANA, EREMITA MORAES VIANA, 

JOÃO DE LARA PINTO, WANDA GERMANO PINHEIRO, MARILIA VERAS 

SAMPAIO DE FARIAS, CARLOS CESAR RIBEIRO DE SOUZA, 

BRIDGESTONE/FIRESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

ELIANE ANTUNES PAGOT, ELIANE ANTUNES PAGOT, ALVORINA 

MACHADO ANTUNES, ALVORINA MACHADO ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT, 

CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - OAB:10407/MT, GISELE RAQUEL 

ZULLI - OAB:10397/MT, NORBERTO RIBEIRO DA ROCHA - 

OAB:1.035-B/MT, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5.325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETÂNIA PATRÍCIA DE 

SALLES - OAB:10.265-MT, BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - 

OAB:253.205/SP, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, DEJAIR 

ROBERTO LIU JUNIOR - OAB:10777/O, DONIZEU DO NASCIMENTO 

NASSARDEN - OAB:11338/MT, DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT, ELIANE ANTUNES PAGOT 

- OAB:OAB/MT 6.282, JOAO CLOVIS ANTONIACOMI - OAB:3407/MT, 

PAULO FERNANDES SCHNEIDER - OAB:8.117, ROGÉRIO BORGES 

FREITAS - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 2.Designo audiência de instrução para o dia 07/02/2019 às 

14h30min.3.INTIME-SE o perito Ronaldo Rossi para esclarecer o ponto 

fixado pela parte autora, referente ao valor do m³ do aterro utilizado no 

imóvel no ano de 2002/2003, bem como os valores nos dias 

atuais.4.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.5.Ressalto que cabe ao advogado da parte 
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intimar as testemunhas para comparecerem ao ato, no termos do artigo 

455 do CPC.À SECRETARIA determino:6.Decorrido o prazo de 05 dias, em 

havendo manifestação, façam-me os autos conclusos.7.INTIME-SE, 

pessoalmente a parte autora e o representante dos réus 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.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026727-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER ALMEIDA DA 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:

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 AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023333-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VIRGINIA DA MOTTA ROTTILI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER EVARISTO TONELLI PEIXER OAB - MS8586 (ADVOGADO(A))

THIAGO VINICIUS CORREA GONCALVES OAB - MS15417 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO LUIZ POMPERMAIER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO PAULO GROTTI OAB - MS4412 (ADVOGADO(A))

JOAO FRANCISCO SUZIN OAB - MS15972 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALMIR CARNEIRO PEREIRA (TESTEMUNHA)

 

Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERENTE ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para, querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo Oficial de Justiça 

de Id. 16309312, referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve êxito 

no cumprimento da intimação da testemunha, devendo, se assim desejar, 

recolher nova diligência do Oficial de Justiça para cumprimento de nova 

tentativa de intimação. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1035372-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA MACHADO DE OLIVEIRA OAB - GO44454 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT0011990A 

(ADVOGADO(A))

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT0009634A-N (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035372-57.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: 

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

EMBARGADO: MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP Vistos. 

Certifique-se a Secretaria deste Juízo a tempestividade dos presentes 

embargos à execução. Indefiro a tutela provisória de urgência almejada, 

ao passo que a notificação de protesto de id 15946806, não corresponde 

ao título que aparelha a execução associada a estes embargos, ou seja, 

não há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

(NCPC, 300). De igual modo, indefiro o pedido de atribuição de efeito 

suspensivo, uma vez que não satisfeito requisito objetivo, qual seja a 

garantia do Juízo da execução (NCPC, 919, § 1º). Em seguida, dê-se vista 

dos autos à parte exequente/embargada para impugnar, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, 920, I). Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1035372-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA MACHADO DE OLIVEIRA OAB - GO44454 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT0011990A 

(ADVOGADO(A))

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT0009634A-N (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/EMBARGADA 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028658-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA DOSSENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO JOSE STEFENI OAB - SC40221 (ADVOGADO(A))

DANIEL GOLISZEVSKI OAB - SC35351 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANO LUIZ URBAN (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERENTE ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para, querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo Oficial de Justiça 

de Id. 15912233, referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve êxito 

no cumprimento das intimações. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1038255-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA DA SILVA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

FABIAN FEGURI OAB - MT16739/O-O (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038255-74.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: HELENA DA SILVA REZENDE REQUERIDO: CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL Vistos e etc. Trata-se de Ação de Pedido de 

Alvará Judicial promovida por HELENA DA SILVA REZENDE em face de 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL, distribuído por dependência ao processo 

1025236-35.2017.8.11.0041 em trâmite na 5ª Vara Especializada em 

Família e Sucessões desta Comarca. Desta feita, determino a 

redistribuição da presente ação ao Juízo que endereçada. Redistribua-se. 

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 
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Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038201-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMOSINA XAVIER DOS SANTOS (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: 1038201-11.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARMOSINA XAVIER DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Inicialmente, destaco 

que sou conhecedor da posição doutrinária e jurisprudencial que pugna 

quanto à desnecessidade de prévio requerimento administrativo quanto ao 

seguro DPVAT, para que o pleito na esfera judicial possa ser postulado. 

No entanto, revejo o aludido posicionamento e com a vênia necessária, 

passando a acompanhar a corrente que defende o esgotamento da via 

administrativa, com a consequente caracterização de resistência à 

pretensão exposta em juízo para que seja viável a autuação do Poder 

Judiciário. Assim, intime-se a parte, para em 15 (quinze) dias, apresentar 

cópia do prévio requerimento administrativo do direito postulado em juízo, 

sob pena de indeferimento da inicial, conforme recente entendimento do 

eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª 

Câm. Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado 

em 01/12/2015 – Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 

22/11/2016). Com o transcurso do prazo estabelecido, certifique o 

necessário e em seguida remeta-se os autos à conclusão. Intime-se. Às 

providências. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038236-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE LIMA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BENEVIDES ALVES OAB - MT21424/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON XAVIER GOGOLEVSKY (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038236-68.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PATRICIA DE LIMA BARROS RÉU: WILSON XAVIER GOGOLEVSKY Vistos 

etc. A parte autora pretende a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas judiciais necessárias para 

o ajuizamento da ação, todavia, não juntou nos autos, documento que 

comprove a situação de necessidade. Diante do crescente número de 

assistência judiciária gratuita formulada por pessoas que não preenchem 

os requisitos necessários para a concessão, bem como diante da 

disposição prevista na Constituição Federal de que a Justiça Gratuita 

deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem insuficiência de 

recursos” (art. 5ª LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos 

legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos 

autos, documentos que comprove a alegada situação de incapacidade 

econômica financeira “comprovante de rendimento e/ou à última 

declaração de Imposto de Renda”, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, 

sob pena de indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, 

proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do 

prazo, certifique-se e concluso. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038331-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEROLAYNE CRISTINA FREITAS VAES (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:

JOSE GILNEI FRITZEN (RÉU)

CONCREGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038331-98.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

KEROLAYNE CRISTINA FREITAS VAES RÉU: CONCREGE CONSTRUTORA 

E INCORPORADORA LTDA, JOSE GILNEI FRITZEN Vistos etc. A parte 

autora pretende a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de 

não pagar as custas e taxas judiciais necessárias para o ajuizamento da 

ação, todavia, não juntou nos autos, documento que comprove a situação 

de necessidade. Diante do crescente número de assistência judiciária 

gratuita formulada por pessoas que não preenchem os requisitos 

necessários para a concessão, bem como diante da disposição prevista 

na Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida 

somente “... aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5ª 

LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos legais para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos autos, 

documentos que comprove a alegada situação de incapacidade 

econômica financeira “comprovante de rendimento e/ou à última 

declaração de Imposto de Renda”, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, 

sob pena de indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, 

proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do 

prazo, certifique-se e concluso. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038322-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELA CRISTINA RUCKER CURI BERTONCELLO OAB - PR25814 

(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 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038322-39.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Não verifico nos 

autos o respectivo comprovante de recolhimento das custas processuais. 

Assim sendo, intime-se a autora para que providencie a juntada do 

recolhimento das custas processuais pertinentes, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito. Às 

providências. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038311-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON NERI PEREIRA OAB - SP244484 (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 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038311-10.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Não verifico nos 

autos o respectivo comprovante de recolhimento das custas processuais. 

Assim sendo, intime-se a autora para que providencie a juntada do 

recolhimento das custas processuais pertinentes, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito. Às 

providências. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000318-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO JOAO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN CUNHA AGULHAM OAB - PR84582 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELLER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000318-30.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDINALDO JOAO DE CARVALHO REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, JAMES MATTHEW 

MERRILL, CARLOS NATANIEL WANZELLER Vistos etc. Cuida-se de 

Liquidação de Sentença proposta por EDINALDO JOÃO DE CARVALHO, 

em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO 

COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELLER e JAMES MATTHEW MERRILL, 

devidamente qualificados nos autos. Verifica-se que a parte autora 

formulou pedido de liquidação da sentença proferida nos autos da Ação 

Civil Publica n° 0800224-44.2013.8.01.0001 que tramita perante a Justiça 

do Estado do Acre. Com relação à liquidação de sentença formulado na 

inicial, mister consignar que segundo o prof. Fredie Didier: “O objetivo da 

liquidação é, portanto, o de integrar a decisão liquidanda, chegando a uma 

solução acerca dos elementos que faltam para a completa definição da 

norma jurídica individualizada, a fim de que essa decisão possa ser objeto 

de execução. Dessa forma, liquidação de sentença é atividade judicial 

cognitiva pela qual se busca complementar a norma jurídica individualizada 

estabelecida num título judicial. Como se trata de decisão proferida após 

atividade cognitiva, é possível que sobre ela recaia a autoridade da coisa 

julgada material”[1]. Cobra relevo consignar que o procedimento de 

liquidação de sentença não enseja nova discussão da lide já decidida, que 

deu origem à sentença ilíquida, mas tão-somente integrar o título judicial, e 

nessa situação, escreve Cândido Rangel Dinamarco: “(...) sendo 

conhecido todos os elementos necessários para compor os cálculos 

aritméticos pertinentes, basta tomá-los em consideração e com base 

neles, fazer multiplicações e somas, ou também as subtrações ou divisões 

quando for o caso, chegando-se ao resultado devido. Isso é feito pelo 

próprio exequente na memória de cálculo que a acompanha sua demanda 

de execução.” (Instituições de Direito Processual Civil, vol IV, pág. 716. Ed. 

Malheiros). O art. 509 do CPC estabelece que sentença que condenar ao 

pagamento de quantia ilíquida, será liquidada por arbitramento, quando 

determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela 

natureza do objeto da liquidação (inciso I) ou pelo procedimento comum, 

quando houver necessidade de alegar e provar fato novo (inciso II), 

cumprindo esclarecer que tem o liquidante o ônus de apontar no 

requerimento, a maneira pela qual pretende alcançar o valor devido. A 

parte autora pretende a liquidação pelo procedimento comum, o que 

entendo possível na medida em que os documentos colacionados aos 

autos apontam a existência do vínculo jurídico entre as partes, mas não 

permitem de plano a apuração de do quantum devido mediante mero 

cálculo aritmético, havendo, ainda, necessidade de complementação de 

informações. Assim sendo, conforme estabelece o art. 511 do CPC 

intime-se o requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Face a relação de consumo 

estabelecida nos autos, em função do que autoriza o art. 6º do CDC, 

inverto o ônus da prova, e determino que no prazo de contestação o 

requerido apresente os demonstrativos de operações realizadas, contas 

adquiridas e disponíveis em nome da parte autora, inclusive indicando as 

datas e valores investidos e devidos, bem como demais documentos 

necessários para a apuração do quantum debeatur, conforme constante 

nos requisitos elencados nos “itens B” da r. sentença cuja liquidação é 

tencionada nesta ocasião. Com a apresentação de contestação e 

documentos, diga o autor, em 10 (dez) dias, independente de nova 

determinação. Transcorrido o referido prazo, intime-se as partes, para que 

no prazo de 10 (dez) dias comuns, apontem as provas que ainda 

entendem necessárias para fins de eventual saneamento, sem prejuízo da 

possibilidade de julgamento da presente liquidação e apuração do quantum 

debeatur com base nos documentos existentes nos autos. 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. Às providências. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito [1] DIDIER JR, 

Fredie. e Sarno Braga ,Paula e Oliveira ,Rafael. Curso de Direito 

Processual Civil - Vol. 2. 1° Ed. Salvador: Juspodovim, 2007.

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001245-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIL FIALHO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CALISTRO FERNANDES OAB - MT0014880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001245-93.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: EVANIL FIALHO GOMES DA SILVA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER, CARLOS 

ROBERTO COSTA Vistos etc. A parte autora pretende a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas 

judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, não juntou nos 

autos, documento que comprove a situação de necessidade. Diante do 

crescente número de assistência judiciária gratuita formulada por pessoas 

que não preenchem os requisitos necessários para a concessão, bem 

como diante da disposição prevista na Constituição Federal de que a 

Justiça Gratuita deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem 

insuficiência de recursos” (art. 5ª LXXIV), determino a intimação da parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os 

pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, 

juntando aos autos, documentos que comprove a alegada situação de 

incapacidade econômica financeira “comprovante de rendimento e/ou à 

última declaração de Imposto de Renda”, nos termos do art. 99, § 2º, do 

CPC, sob pena de indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, 

ainda, proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso 

do prazo, certifique-se e concluso. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001652-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO PONHE CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344/O-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001652-02.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: EVANDRO PONHE CORREA DA COSTA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Não verifico nos autos o 

respectivo comprovante de recolhimento das custas processuais. Assim 

sendo, intime-se a autora para que providencie a juntada do recolhimento 

das custas processuais pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito. Às 

providências. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010666-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. D. M. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO(A))
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THYAGO MENINO DE SOUZA MORENO OAB - 017.265.211-17 

(REPRESENTANTE)

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010666-10.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARIANNY DE DEUS MENINO MORENO REPRESENTANTE: THYAGO 

MENINO DE SOUZA MORENO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos Manifeste-se o Ministério Público, quanto aos 

valores depositados ao id. 15774072. Após façam-me os autos conclusos 

CUIABÁ, 5 de novembro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022827-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZINETE DA SILVA (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

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 DESPACHO Processo: 1022827-23.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARIA LUZINETE DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença. 

Portanto, promovam-se as devidas anotações, comunicando o Cartório 

Distribuidor. Intime-se a devedora, através de seu patrono, para 

cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do 

CPC), efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas (id. 15740017). 

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias. A intimação da devedora 

somente será realizada por edital, quando, citada na forma art. 256 do CPC 

e tiver sido revel na fase de conhecimento. Não ocorrendo o pagamento 

no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e também de 

honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 523 do 

CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente 

sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC). Por fim, se a 

devedora não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC. Deverá constar no 

mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, independente 

de penhora ou nova intimação, apresente querendo, sua impugnação nos 

próprios autos, na forma prevista no art. 525 do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 

05 de novembro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028305-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA DE FIGUEIREDO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028305-75.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARIA LUZIA DE FIGUEIREDO SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Ao id. 15238432 a Drª Kariny 

de Souza Ribeiro apresentou renuncia ao mandato, requerendo a 

expedição de alvará de forma apartada. Assim, defiro o pedido para que 

seja expedido alvará em nome de Kariny de Souza Ribeiro, no valor de 

R$3.979,74 (três mil novecentos e setenta e nove reais e setenta e quatro 

centavos), agência 3017-1, conta 0623576-0, Banco Bradesco, cpf: 

034.145.801-52 e R$ 6.969,00 em nome de Maria Luzia de Figueiredo 

Silva, Banco do Brasil, agência 2764-2, Conta corrente 7724-0. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010899-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO ROSA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010899-41.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROMUALDO ROSA DIAS EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença. 

Portanto, promovam-se as devidas anotações, comunicando o Cartório 

Distribuidor. Intime-se a devedora, através de seu patrono, para 

cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do 

CPC), efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas (id. 16248190). 

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias. A intimação da devedora 

somente será realizada por edital, quando, citada na forma art. 256 do CPC 

e tiver sido revel na fase de conhecimento. Não ocorrendo o pagamento 

no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e também de 

honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 523 do 

CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente 

sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC). Por fim, se a 

devedora não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC. Deverá constar no 

mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, independente 

de penhora ou nova intimação, apresente querendo, sua impugnação nos 

próprios autos, na forma prevista no art. 525 do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 

05 de novembro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019206-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DORNELLO VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

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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Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019206-81.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CLEITON DORNELLO VIEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença. 

Portanto, promovam-se as devidas anotações, comunicando o Cartório 

Distribuidor. Intime-se a devedora, através de seu patrono, para 

cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do 

CPC), efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas (id. 16248925). 

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias. A intimação da devedora 

somente será realizada por edital, quando, citada na forma art. 256 do CPC 

e tiver sido revel na fase de conhecimento. Não ocorrendo o pagamento 

no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e também de 

honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 523 do 

CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente 

sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC). Por fim, se a 

devedora não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC. Deverá constar no 

mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, independente 

de penhora ou nova intimação, apresente querendo, sua impugnação nos 

próprios autos, na forma prevista no art. 525 do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 

05 de novembro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015023-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIR DA SILVA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015023-67.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CLAUDIR DA SILVA RODRIGUES EXECUTADO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de cumprimento 

de sentença. Portanto, promovam-se as devidas anotações, comunicando 

o Cartório Distribuidor. Intime-se a devedora, através de seu patrono, para 

cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do 

CPC), efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas (id. 16221234). 

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias. A intimação da devedora 

somente será realizada por edital, quando, citada na forma do art. 256 do 

CPC e tiver sido revel na fase de conhecimento. Não ocorrendo o 

pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e 

também de honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 

523 do CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá 

somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC). Por fim, se 

a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC. Deverá constar no 

mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, independente 

de penhora ou nova intimação, apresente querendo, sua impugnação nos 

próprios autos, na forma prevista no art. 525 do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 

05 de novembro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034334-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CR ZONGSHEN FABRICADORA DE VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO OAB - MG76938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJJM COMERCIO E SERVICOS DE MOTOCICLETAS E VEICULOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERENTE ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar a juntada aos autos da Cópia da Petição Inicial, viabilizando, 

assim, o cumprimento do determinado nesta Precatória. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000318-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO JOAO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN CUNHA AGULHAM OAB - PR84582 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELLER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, informarem nos autos os 

advogados e/ou sociedade de advogados vinculados á parte 

requerida/executada: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO 

COSTA, JAMES MATTHEW MERRILL, CARLOS NATANIEL WANZELLER, a 

fim de possibilitar a expedição de intimação, via advogados, nos termos da 

decisão proferida nos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023688-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDETE DE SOUZA E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023688-09.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GILDETE DE SOUZA E SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte devedora compareceu aos 

autos informando o cumprimento da condenação. A parte credora 

manifestou a sua concordância com o valor do depositado, requerendo o 

seu levantamento (id. 15711388). É o relatório. Decido. Verifica-se dos 

autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. 

Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, conforme 

requerido (id. 15711388), o qual possui poderes para receber e dar 

quitação, consoante a procuração de (id. 4517335), devendo ser 

observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento 

n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação: “Art. 1º As 

decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O 

levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos 
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autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá 

restar devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o 

transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Com 

o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007055-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO MARTINS DE SOUZA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007055-83.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JUSTINO MARTINS DE SOUZA FILHO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte devedora 

compareceu aos autos informando o cumprimento da condenação. A parte 

credora manifestou a sua concordância com o valor do depositado, 

requerendo o seu levantamento (id. 15594129). É o relatório. Decido. 

Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a 

ser requerido. Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, 

conforme requerido (id. 15594129), o qual possui poderes para receber e 

dar quitação, consoante a procuração de (id. 5475125), devendo ser 

observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento 

n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação: “Art. 1º As 

decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O 

levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos 

autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá 

restar devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o 

transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Com 

o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021757-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021757-34.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VANESSA GOMES DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte devedora compareceu aos 

autos informando o cumprimento da condenação. A parte credora 

manifestou a sua concordância com o valor do depositado, requerendo o 

seu levantamento (id. 15594307). É o relatório. Decido. Verifica-se dos 

autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. 

Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, conforme 

requerido (id. 15594307), o qual possui poderes para receber e dar 

quitação, consoante a procuração de (id. 9006819), devendo ser 

observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento 

n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação: “Art. 1º As 

decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O 

levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos 

autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá 

restar devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o 

transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Com 

o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021272-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SERAFIM SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021272-34.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JANAINA SERAFIM SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte devedora compareceu aos autos 

informando o cumprimento da condenação. A parte credora manifestou a 

sua concordância com o valor do depositado, requerendo o seu 

levantamento (id. 15594314). É o relatório. Decido. Verifica-se dos autos 

que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. Posto 

isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, conforme requerido (id. 

15594314), o qual possui poderes para receber e dar quitação, consoante 

a procuração de (id. 9779753), devendo ser observado o disposto no art. 

1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação: “Art. 1º As decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão 

para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar 

devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso 

dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Com o trânsito 

em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se 

os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 864964 Nr: 5595-83.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGM, SUELY GOMES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S/A, 

CAROLINE COSTA SOARES PACCOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17.958/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6.199 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 Em face da existência de interesse de menor, colha-se o parecer 

ministerial.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 433099 Nr: 12676-25.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBIA BRASIL SILVA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE ALENCAR MENEZES - 

OAB:13.139

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

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6197/MT, 

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada, por seu(s) advogado(s), via DJE, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar os dados bancários necessários à expedição do Alvará, 

sob pena de arquivamento dos autos. Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 450620 Nr: 23144-48.2010.811.0041

 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: ESPOLIO DE GALIANA JULIETA DE QUEIROZ DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON BERT, BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEN CAROLINE GOLONI - 

OAB:19711/0 MT, GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - OAB:12.684-A, 

GLEYSON FERNANDES LOPES DIAS - OAB:, RALFF HOFFMANN - 

OAB:13128-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada, por seu(s) advogado(s), via DJE, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar os dados bancários necessários à expedição do Alvará, 

sob pena de arquivamento dos autos. Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 711185 Nr: 4210-08.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. A. M., SOLANGE ALVES PEREIRA

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada, por seu(s) advogado(s), via DJE, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar os dados bancários necessários à expedição do Alvará, 

sob pena de arquivamento dos autos. Nada mais

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 924604 Nr: 46230-09.2014.811.0041

 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: ANTENOR SANTOS ALVES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA TEREZINHA HADDAD ANHESINI, 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO A. DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:6.000/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:OAB/MT 

7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:OAB/MT 3844

 Ante o exposto, acolho a preliminar e RETIFICO o valor atribuído à causa, 

o qual fica estipulado em R$ 162.720,00 (cento e sessenta e dois mil 

setecentos e vinte reais).Intime-se a parte autora para que efetue o 

recolhimento das custas processuais remanescentes, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 402680 Nr: 34693-89.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODNÉIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ME, ODNEIA 

RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES BARBOSA 

OLIVEIRA - OAB:89.199 OAB/MG, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA 

DA SILVA - OAB:14039/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:13987-B

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, verificando que o feito não tramita sob o pálio da Justiça Gratuita, 

impulsiono o feito, para intimar a parte AUTORA na pessoa de seu(s) 

advogado(s), via Diário Eletrônico, para retirar a(s) Carta(s) Precatória(s) 

Expedida(s) no prazo de 05 (cinco) dias, bem como providenciar sua(s) 

distribuição(ões) no(s) Juízo(s) deprecado(s), devendo, no prazo de 30 

(trinta) DIAS, comprovar nos autos referida(s) distribuição (ões). Caberá 

ainda à parte instruir a(s) missiva(s) com as cópias necessárias (inicial, 

procuração, contestação, etc). Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1131346 Nr: 23553-14.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE SILVA DE SOUZA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DA ROCHA 

GARRUCHO GOMES - OAB:10388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte REQUERIDA 

intimada na pessoa de seus advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

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.: 740125 Nr: 36818-59.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON YOSHINARI FERREIRA DA CRUZ, 

ANNE CAROLINE C. AMORIM, INDIANA SEGUROS S/A, LIBERTY SEGUROS 

S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIK HALLEY MAGALHÃES - 

OAB:18893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO GONÇALVES 

PONCE CORRÊA DA COSTA - OAB:17.328/MT, JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:13721/GO, LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - 

OAB:6.814-B/MT

 Designo audiência de instrução para o dia 14 de dezembro de 2018 às 14 

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 
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§4º, art. 455, do CPC/2015.

Outrossim, expeça-se alvará em favor do perito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 749902 Nr: 1579-57.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEY DE OLIVEIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UCAM - UNIÃO COXIPOENSE DE ASSOCIAÇÃO 

DE MORADORES, ADENIR NUNES MARTINS, JOSE CARLOS DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PRADO FALEIROS - 

OAB:9.253/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS AURELIO DA COSTA 

- OAB:14958/O-MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada, por seu(s) advogado(s), via DJE, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar os dados bancários necessários à expedição do Alvará, 

sob pena de arquivamento dos autos. Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 856039 Nr: 58409-09.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON SILVA DANTAS, ROSILIANE PIRES 

GONÇALVES DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 58409-09.2013.811.0041

Código 856039

Vistos.

O exequente se manifestou à fl. 69/70 informando que o acordo 

extrajudicial foi devidamente cumprido pelos executados.

Desta feita, em razão do pagamento integral do montante da condenação, 

JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II 

do NCPC.

Honorários advocatícios na forma convencionada pelas partes no acordo 

extrajudicial.

Custas e despesas processuais remanescentes serão pagas pelos 

executados.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de Setembro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255370 Nr: 19474-41.2006.811.0041

 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: JANE DE MORAES BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DARVE MOREIRA DA SILVA, JESSICA 

NAIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR GILIOLI - OAB:6696/MT, 

HEITOR RIBEIRO TEIXEIRA - OAB:9021-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) CÉSAR GILIOLI, para devolução dos autos nº 

19474-41.2006.811.0041, Protocolo 255370, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006099-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HASLAN PEREIRA FORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006099-33.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

HASLAN PEREIRA FORTE EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Verifico que ao id. 15532927, a executada 

colacionou comprovante do pagamento voluntário da obrigação e 

consequentemente requerimento de extinção do feito. O exequente se 

manifestou ao id. 15591199 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$ 5.714,22 (cinco mil setecentos e 

catorze reais e vinte 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 ao id. 15591199. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

05 de novembro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1015514-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANET MARTINS DOS SANTOS CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA LOPES DA SILVA OAB - MT24253/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON HENRIQUE DIAS (RÉU)

LUCIANA ALENCAR ROCHA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015514-40.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JANET MARTINS DOS SANTOS CRUZ RÉU: EMERSON HENRIQUE DIAS, 

LUCIANA ALENCAR ROCHA Vistos etc. A requerente desistiu da presente 

ação, conforme se denota da petição de ID 14411006 e 13770420. Acerca 

da desistência da ação, os parágrafos 2º e 5º do artigo 485 do NCPC 

dispõem que: § 4º. Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o 

consentimento do réu, desistir da ação. § 5º. A desistência da ação pode 

ser apresentada até a sentença. No caso, não houve a citação da 

requerida sendo desnecessária a sua anuência. Desta feita, homologo, 

por sentença, a desistência da ação manifestada no ID 14411006 e 

13770420, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos dos 

artigos 200, § único, e 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 

2015. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, ficando suspensa a sua exigibilidade por ser beneficiário da 

gratuidade de justiça. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

arquivando-se com as anotações e baixas de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1036372-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTORIA KAROLINE CARDOSO DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 87 de 531



(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036372-92.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VICTORIA KAROLINE CARDOSO DA CUNHA RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. 

Vistos etc. A requerente desistiu da presente ação, conforme se denota 

da petição de ID 16133595. Acerca da desistência da ação, os parágrafos 

2º e 5º do artigo 485 do NCPC dispõem que: § 4º. Oferecida a 

contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da 

ação. § 5º. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. 

No caso, não houve a citação da requerida, sendo desnecessária a sua 

anuência. Desta feita, homologo, por sentença, a desistência da ação 

manifestada no ID 16133595, extinguindo o feito sem resolução de mérito, 

nos termos dos artigos 200, § único, e 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil de 2015. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, ficando suspensa a sua exigibilidade 

pela gratuidade da justiça de defiro a autora. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, arquivando-se com as anotações e baixas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016852-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO MATOS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016852-83.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ORLANDO MATOS PEREIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Requerido o cumprimento de sentença ao id. 

14267677, a requerida colacionou comprovante de pagamento voluntário 

da obrigação e consequentemente requerimento de extinção do feito. 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$ 

2.128,74 (dois mil cento e vinte e oito reais e setenta e quatro centavos). 

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC. Expeça-se, alvará em favor da parte 

autora para levantamento do montante conforme dados a serem bancários 

declinados. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 05 de novembro de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001464-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMIR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ARRAIS DE CARVALHO OAB - MT0015109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001464-09.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: VOLMIR DOS SANTOS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. A requerente desistiu da presente ação, 

conforme se denota da petição de id. 13944948. Acerca da desistência da 

ação, os parágrafos 2º e 5º do artigo 485 do NCPC dispõem que: § 4º. 

Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do 

réu, desistir da ação. § 5º. A desistência da ação pode ser apresentada 

até a sentença. No caso, não houve citação da requerida, sendo, assim, 

desnecessária a sua oitiva. Pois bem. Inicialmente, concedo à parte 

requerente os benefícios da gratuidade de justiça. Ato contínuo, homologo, 

por sentença, a desistência da ação manifestada no id. 13944948, 

extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 200, § 

único, e 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015. Condeno a 

parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, 

ficando suspensa a sua exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade de 

justiça. P.R.I. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, 

após as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026535-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR MACHADO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026535-47.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALDAIR MACHADO MARTINS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos 

por ALDAIR MACHADO MARTINS em face da sentença de id. 15916991. A 

parte embargante alega a existência de omissão, bem como contradição 

no julgado, quanto ao pedido de proibição de abordagem indevida da parte 

recorrente e a majoração dos honorários sucumbenciais. Requer o 

acolhimento dos seus embargos para que seja feita a integração à 

sentença ou esclarecimento quanto aos pontos omissos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Conheço dos presentes Embargos de Declaração 

por serem tempestivos (id. 16085948). Acerca dos Embargos de 

Declaração os artigos 1.022 e 1.023 do Novo Código de Processo Civil 

dispõem que: 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. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º. 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. Ou seja, além de serem cabíveis somente para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

acerca da qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da 

parte, deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, com a indicação de tais 

vícios. Não obstante, está consolidado pelos Tribunais Pátrios inclusive os 

Superiores que as inconformidades devem estar presentes no bojo da 

decisão recorrida e não entre o seu conteúdo e entendimentos 

doutrinários, jurisprudenciais e provas apresentadas nos autos. 

Analisando detidamente a decisão, verifico a existência de vício, somente 

quanto a não apreciação do pedido de item 6, contido na exordial. Pois 

bem, afiro que o pedido de que a ré se comunique com a parte autora 

somente por meio deste processo judicial, em nada interfere na marcha 

processual, inclusive não trazendo nenhum prejuízo a nenhuma das 

partes. Por fim, quanto aos honorários advocatícios a sentença é clara em 

sua determinação quanto ao pagamento de 10% sob o valor da 

condenação. Esclareço que, o artigo 85 do CPC é muito claro em seu §2º 

parágrafos I ao IV, onde se abre uma margem para que se arbitre o valor 

que julgar necessário aos honorários advocatícios, levando em questão o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido do serviço, bem como 

a natureza e importância da causa, o grau de zelo do profissional e o lugar 

de prestação do serviço. Na verdade, a parte embargante pretende a 
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modificação da sentença, sendo a via dos declaratórios inadequada para 

tanto. Nesse sentido, a jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – 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. (TJMT, RED 118032/2015, Desa. Cleuci 

Terezinha Chagas Pereira da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 23/9/2015, p. 

DJE 28/9/2015). 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. (TJMT, RED 120208/2015, Desa. Cleuci Terezinha Chagas 

Pereira da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 23/9/2015, p. DJE 28/9/2015). Com 

essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração sanando os 

vícios da omissão e nego-lhes provimento. Mantenho a sentença incólume. 

Caso haja a interposição de recurso de apelação, 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, 05 de novembro de 

2018. Ermerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037836-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS GOVATISKI 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:

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: 1037836-88.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MESSIAS GOVATISKI DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de embargos de declaração 

opostos por MESSIAS GOVATISKI DOS SANTOS em face da sentença de 

id. 15951355. A parte embargante alega a existência de omissão, bem 

como contradição no julgado, quanto ao pedido de proibição de abordagem 

indevida da parte recorrente e a majoração dos honorários 

sucumbenciais. Requer o acolhimento dos seus embargos para que seja 

feita a integração à sentença ou esclarecimento quanto aos pontos 

omissos. É o breve relato. Fundamento e decido. Conheço dos presentes 

Embargos de Declaração por serem tempestivos (id. 16094673). Acerca 

dos Embargos de Declaração os artigos 1.022 e 1.023 do Novo Código de 

Processo Civil dispõem que: 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. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de 

se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou 

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob 

julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 

1º. 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. Ou seja, além de 

serem cabíveis somente para esclarecer obscuridade, eliminar 

contradição, suprir omissão de ponto ou questão acerca da qual o juiz 

devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da parte, deverão ser 

opostos em 05 (cinco) dias, com a indicação de tais vícios. Não obstante, 

está consolidado pelos Tribunais Pátrios inclusive os Superiores que as 

inconformidades devem estar presentes no bojo da decisão recorrida e 

não entre o seu conteúdo e entendimentos doutrinários, jurisprudenciais e 

provas apresentadas nos autos. Analisando detidamente a decisão, 

verifico a existência de vício, somente quanto a não apreciação do pedido 

de item 6, contido na exordial. Pois bem, afiro que o pedido de que a ré se 

comunique com a parte autora somente por meio deste processo judicial, 

em nada interfere na marcha processual, inclusive não trazendo nenhum 

prejuízo a nenhuma das partes. Por fim, quanto aos honorários 

advocatícios a sentença é clara em sua determinação quanto ao 

pagamento de 10% sob o valor da condenação. Esclareço que, o artigo 85 

do CPC é muito claro em seu §2º parágrafos I ao IV, onde se abre uma 

margem para que se arbitre o valor que julgar necessário aos honorários 

advocatícios, levando em questão o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido do serviço, bem como a natureza e importância da causa, o 

grau de zelo do profissional e o lugar de prestação do serviço. Na 

verdade, a parte embargante pretende a modificação da sentença, sendo 

a via dos declaratórios inadequada para tanto. Nesse sentido, a 

jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO 

REGIMENTAL – 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. (TJMT, RED 118032/2015, Desa. Cleuci Terezinha Chagas 

Pereira da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 23/9/2015, p. DJE 28/9/2015). 

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. (TJMT, RED 120208/2015, Desa. Cleuci Terezinha Chagas 

Pereira da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 23/9/2015, p. DJE 28/9/2015). Com 

essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração sanando os 

vícios da omissão e nego-lhes provimento. Mantenho a sentença incólume. 

Caso haja a interposição de recurso de apelação, 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, 05 de novembro de 

2018. Ermerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026113-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIARA OLIVEIRA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT0018288A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EVANICE CUNHA DA SILVA (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). 16315915 e 
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16315917, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação 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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031540-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO JOAO VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA OAB - MT17802-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA (RÉU)

UMA - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - EPP (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). 16316671 e 

16316673, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1034671-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SANQUETA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES OAB - MT0011333A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE JARDIM DE PAULA (RÉU)

 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029241-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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HELIO UDSON OLIVEIRA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jorge Antonio Krizizanowski OAB - MT0015618A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - DIRETORIO ESTADUAL DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029241-66.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

HELIO UDSON OLIVEIRA RAMOS EXECUTADO: PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATICO - PSD - DIRETORIO ESTADUAL DE MATO GROSSO Cite-se 

a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado 

da citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031069-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

X7 FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT0017687A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORINDO AUTO POSTO LTDA (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: 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)

 

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 

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

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)

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).

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1037226-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENTALIS - LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DAUFENBACH OAB - MT0005325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

URBENER URBANIZACAO E ENERGIA S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037226-86.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RENTALIS - LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP EXECUTADO: 

URBENER URBANIZACAO E ENERGIA S.A. Cite-se a parte executada para 

pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 

829), constando do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado 

(CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade 

caso a parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, 

art. 827, § 1º). Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC 

(CPC, art. 915). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de 

custas e de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1036903-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENE DA CRUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL FELICIANO MOREIRA OAB - MT6833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIORAN ATAIDE PASSOS (REQUERIDO)

J. B. DO NASCIMENTO COMERCIO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036903-81.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CIRLENE DA CRUZ SILVA REQUERIDO: J. B. DO 

NASCIMENTO COMERCIO - ME, DIORAN ATAIDE PASSOS Intime-se a parte 

autora para, em 15 (quinze) dias, realize e comprove o pagamento das 

custas processuais. Advirto ao autor que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data conforme o sistema. EMERSON 

LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037189-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONILCE RITA DA SILVA BRUNO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRE MARIA DA SILVA OAB - MT24568/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037189-59.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONILCE RITA DA SILVA BRUNO RODRIGUES RÉU: AGENCIA DA 

PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Cuida-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO 

DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por ANTONILCE RITA DA SILVA BRUNO RODRIGUES 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Como se 

verifica na petição inicial, figura no polo passivo da demanda uma 

autarquia federal. A competência para julgamento da causa é da Vara 

Especializada de Fazenda Pública, na forma disposta pela 

Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso, quando da distribuição de 

competência das varas: “Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda 

Estadual e Municipal”. Dessa forma, declaro a incompetência das varas 

cíveis de feitos gerais para processar e julgar o feito, e determino sua 

redistribuição a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública. 

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: 1038180-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZABETH ALVES 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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038180-35.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NEUZABETH ALVES DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos 

documento que comprove a realização do prévio pedido administrativo de 

pagamento do seguro pleiteado ou a recusa do pagamento (art. 320 do 

CPC); ii) Junte aos autos o comprovante de residência da autora; Advirto 

ao autor que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 

data registrada no sistema. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035920-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DA ESTANCIA MANAUA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DONIZETE DE MORAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035920-82.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA ESTANCIA MANAUA 

REQUERIDO: BENEDITO DONIZETE DE MORAIS A respeito do pedido de 

parcelamento das custas processuais do preparo, verifica-se a seguinte 

previsão contida Provimento n°41/2016, da Corregedoria Geral de Justiça 

do Mato Grosso, in verbis: Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a 

pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios, na forma da lei. (...) § 6° O juiz, atento às 

circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido 

de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante 

decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 7° O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz. Diante disto, defiro o 

parcelamento das custas processuais e taxas judiciárias em 03 (três) 

parcelas mensais, conforme requerido. Recolha-se a primeira parcela no 

prazo de 15 dias (art. 290 do CPC). Após o recolhimento, 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 8h30, 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. CUIABÁ, 26 de outubro de 2018. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024868-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO 

BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - SP180842-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS SPERAFICO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024868-89.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO 

OESTE DO BRASIL REQUERIDO: DENIS SPERAFICO 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 12h30 – 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). Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Intimação 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)

 

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: 1033224-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON KOJI NISHITANI (REQUERENTE)

ASSACO YABUMOTO NISHITANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033224-73.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

NELSON KOJI NISHITANI, ASSACO YABUMOTO NISHITANI REQUERIDO: 

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES 

ajuizada por NELSON KOJI NISHITANI e ASSACO YABUMOTO NISHITANI, 

em desfavor de MALAI MANSO HOTEL RESORT S/A. Alegam os autores 

que em 24/02/2012 celebraram com a Ré um contrato particular de 

promessa de venda e compra de fração ideal de imóvel (cota de unidade 

hotelaria autônoma), consistente no apartamento 2019 Moorea Master, 

com área de 103 m² (cento e três metros quadrados) de área privativa, 

pelo valor de R$52.155,00 (cinquenta e dois mil cento e cinquenta e cinco 

reais). Segundo o contrato, o prazo para conclusão e entrega deveria 

ocorrer em 31/12/2014. Aduz que a Suíte Moorea Master não foi entregue 

formalmente e que ainda não houve a finalização da obra e que ainda não 

houve a individualização da fração adquirida pela requerida. Assim, em 

sede de tutela de urgência, requer seja determinado a autora que deposite 

judicialmente as quantias de: a) R$132.482,09 (cento e trinta e dois mil 

quatrocentos e oitenta e dois reais e nove centavos), referente a 

restituição da quantia paga; b) R$ 37.447,31 (trinta e sete mil e 

quatrocentos quarenta e sete reais e trinta e um centavos), referente a 

multa estipulada no artigo 35, § 5º da Lei 4591/64; c) R$ 80.416,00 (oitenta 

mil e quatrocentos e dezesseis reais), referente os lucros cessantes 

deixados de auferir pela requerente. Requer ainda a suspensão da 

cobrança das taxas condominiais e demais valores relativos ao contrato e 

abstenção de inserção de seu nome nos cadastros de proteção ao 

crédito. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, o pedido de tutela de 

urgência merece prosperar em parte. No que tange ao pedido liminar de 

rescisão contratual vejo que não merece guarida, pois para que seja 

declarada a rescisão é necessário averiguar quem deu causa, o que 

somente é possível com a instrução probatória, portanto, tratando-se de 

matéria de mérito, sendo prudente aguardar a formação do contraditório. 

Em relação à devolução das parcelas pagas com valor atualizado, também 

é matéria meritória, inclusive, sendo consequência da rescisão contratual, 

o que não é possível neste momento de cognição sumária. Consigno ainda 

que, por se tratar de um grupo com potencial econômico não há indícios de 

que a parte requerida possa se furtar de realizar a devolução dos valores 

caso seja reconhecido o direito em favor dos autores. No tocante ao pleito 

de suspensão da cobrança do condomínio e das parcelas do contrato, a 

despeito das razões veiculadas na inicial, tenho que não ficou 

demonstrada de forma satisfatória a probabilidade do direito invocado, 

máxime se levar em conta se tratar de informações unilaterais, sendo 

prudente aguardar o contraditório a fim de que se possa formar convicção 

mais segura a respeito da questão. Por fim, quanto ao pedido de se abster 

de inserir os dados dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, este 

por sua vez merece acolhimento, tendo em vista os prejuízos econômicos 

causados pela eventual inscrição negativa no nome da parte reclamante, 

que ficará privada de realizar transações comerciais. Ademais, não 

vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO 

PARCIALMENTE a tutela de urgência, para o fim de, determinar, até ulterior 

deliberação, que a parte ré SE ABSTENHA de inserir o nome dos autores 

nos órgãos de proteção ao crédito em relação a eventuais débitos dos 

contratos discutidos nos autos. Para o caso de não cumprimento da 

determinação por parte da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do 

CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 29 

de janeiro de 2019, às 10h – Sala: Conciliação 04, com vistas à conciliação 

a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 
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Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 18 de outubro de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035691-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LIMA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ELISANGELA SOARES NEVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS ALVES BALTAZAR (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: 1037405-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037405-54.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA RÉU: STUDIO 

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA 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 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. Cuiabá - MT, data registrada pelo sistema . 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037405-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA 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).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037963-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR DOS SANTOS 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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037963-89.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SAMIR DOS SANTOS 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 20/02/2019, às 09h36, 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. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, data registrada pelo sistema. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023406-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023406-97.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 11/02/2019, às 08h30 – 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 94 de 531



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). Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023406-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

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: 1020252-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL 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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020252-71.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 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 

11/02/2019, às 08h30 – 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: 1020252-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL 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)

 

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: 1020252-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL 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)

 

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: 1036385-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE COSTA JUNIOR (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: 1036385-91.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE COSTA JUNIOR 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 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 
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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: 1036385-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE COSTA JUNIOR (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: 1036385-91.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE COSTA JUNIOR 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 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). 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011806-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT0010483A-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: ( ) 1011806-79.2018.8.11.0041 JAIR GOMES 

DE OLIVEIRA JUNIOR 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 09h36, 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: 1011806-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT0010483A-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: ( ) 1011806-79.2018.8.11.0041 JAIR GOMES 

DE OLIVEIRA JUNIOR 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 09h36, 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, 
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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: 1038302-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR SCHULZ (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

 

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: ( ) 1038302-48.2018.8.11.0041 ADEMAR 

SCHULZ 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 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/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038302-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR SCHULZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (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: ( ) 1038302-48.2018.8.11.0041 ADEMAR 

SCHULZ 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 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/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036782-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PEREIRA DE SOUZA (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: 1036782-53.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIANA PEREIRA DE SOUZA 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 10h24 , 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: 1036782-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PEREIRA DE SOUZA (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: 1036782-53.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 
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LUCIANA PEREIRA DE SOUZA 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 10h24 , 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: 1010897-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELMA HONORIO DE ALMEIDA ARAUJO (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: ( ) 1010897-37.2018.8.11.0041 DELMA 

HONORIO DE ALMEIDA ARAUJO 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 10h24, 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: 1010897-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELMA HONORIO DE ALMEIDA ARAUJO (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: ( ) 1010897-37.2018.8.11.0041 DELMA 

HONORIO DE ALMEIDA ARAUJO 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 10h24, 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: 1038032-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILDNEY VICTOR BEZERRA SOUZA (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: ( ) 1038032-24.2018.8.11.0041 WILDNEY 

VICTOR BEZERRA SOUZA 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 
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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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038032-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILDNEY VICTOR BEZERRA SOUZA (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: ( ) 1038032-24.2018.8.11.0041 WILDNEY 

VICTOR BEZERRA SOUZA 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. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014742-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

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: ( ) 1014742-77.2018.8.11.0041 JOSE 

ROBERTO SANTOS DE ALMEIDA 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 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. 24 de 

outubro de 2018 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014742-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO SANTOS DE ALMEIDA (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)

 

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: ( ) 1014742-77.2018.8.11.0041 JOSE 

ROBERTO SANTOS DE ALMEIDA 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 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 
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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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1041338 Nr: 42208-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMS CONSTRUTORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO JESUS SILVA FALCÃO, 

FRANCISCO KLEBER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:9473/MT, GUSTAVO CANTARELLI - OAB:11964, NAMIR LUIZ 

BRENNER - OAB:11326/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte embargada Francisco Kleber da 

Silva, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para 

manifestar acerca dos endereços das testemunhas de fls. 399, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 923516 Nr: 45555-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELIANE JESUS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO MOREIRA SCHOLER, PRODENTE 

SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA DE MATOS 

SANTANA - OAB:13002, NATALIA BISELLI CORDEIRO - OAB:19262

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAOLA CRISTINA RIOS 

PEREIRA FERNANDES - OAB:9.510

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a correspondência devolvida de fls. 

112/113 , no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 876253 Nr: 14246-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI APARECIDO ROSSANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFNS COMERCIO DE JOIAS E OBJETOS DE 

ARTE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR 

- OAB:OBA/MT 13.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a correspondência devolvida de fls. 

204 , no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 894000 Nr: 25893-96.2014.811.0041

 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: CLEMENTINA ANA IVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENICE OZORIO BORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14.421/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10.209/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE RONDONIA - OAB:

 Ante o exposto: Com fundamento no art. 487, I, do CPC JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) CONDENAR a 

ré Elecine Ozorio Borba (Locatária) ao pagamento dos aluguéis e das 

taxas condominiais vencidas, acrescidas da multa estipulada na cláusula 

penal, somando-se ainda os aluguéis e taxas condominiais que se 

venceram até a data da desocupação, corrigidos pelo INPC até a data do 

efetivo desembolso e com juros de mora simples de 1% (um por cento) ao 

mês a partir do vencimento de cada prestação, valores estes a serem 

compensados com o montante de R$ 1.134,45 (mil cento e trinta e quatro 

reais e quarenta e cinco centavos); b) CONDENAR a ré Elecine Ozorio 

Borba (Locatária) ao pagamento das custas e honorários advocatícios ao 

patrono da autora, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação. Ainda, com fundamento no art. 487, I, do CPC JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na reconvenção, 

tão somente para determinar a compensação dos créditos entre as partes, 

observando-se a quantia de R$ 1.134,45 (mil cento e trinta e quatro reais e 

quarenta e cinco centavos) a ser compensada. Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça em favor da parte ré/reconvinte, com fundamento no 

art. 98 do CPC. Por ter sucumbido em parte substancial dos pedidos, 

condeno a ré/reconvinte ao pagamento de custas e honorários de 

advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa (art. 85, § 2º, do CPC). Por ser a parte ré/reconvinte beneficiária da 

gratuidade da justiça, ficam as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado desta sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de hipossuficiência financeira (art. 98, §3º, do CPC). Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 930812 Nr: 49701-33.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL ALVES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LUCAS DI PIETRO 

MAIDANA - OAB:23541/O

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena dos 

autos retornarem ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 430844 Nr: 11336-46.2010.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MÜHL, MIRIAN CRISTINA RAHAMAN 

MUHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:14573/PR, MIRIAN C. RAHMAN MUHL - OAB:4.624/MT

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

OAB:3.162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 781103 Nr: 34680-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERAS FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EUGÊNIO DE ANDRADE J. RODRIGUES, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 100 de 531



DESIGNER VEICULOS E IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACHILES TIAGO TOSCHI - 

OAB:16237, ALDO SILVA DA COSTA JUNIOR - OAB:11293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE CASTRILLO - OAB:MT 

4678

 Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para providenciar o pagamento da guia para expedição da 

certidão requerida, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 803766 Nr: 10222-67.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MÜHL, MIRIAN CRISTINA RAHMAN 

MUHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:14573/PR

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

OAB:3.162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1137486 Nr: 26354-97.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO HENRIQUE DA SILVA, WALLISON VENANCIO 

DA SILVA, THIAGO LACERDA DA COSTA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AMERICANAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SD/PMMT OLEGÁRIO - OAB:, 

SD/PMMT WALLACY - OAB:, SEBASTIÃO DA SILVA GREGÓRIO - 

OAB:1752/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18.017/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), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 112/113, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 977860 Nr: 12939-81.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO ANTONIO BIAVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA BIAVA 

DE PAIVA - OAB:11460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 753673 Nr: 5599-91.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERACY DE CASTRO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN EVARISTO PRAETÓRIUS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO LUCAS DA 

SILVA - OAB:22009/O, SALATIEL DE LIRA MATTOS - OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILLA DE MOURA 

BOURET - OAB:8.476/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 166/167, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1277881 Nr: 1169-86.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCEANIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIO FRARES, HÉRCULES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:7172/MT, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 44/45, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1347787 Nr: 19297-57.2018.811.0041

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTORO FONSECA ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO FRANCO DE MELLO, SOLANGE 

APARECIDA REGINALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BOTELHO SANTORO - 

OAB:28.868/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RITA DE CASSIA G. JANUZZI - 

OAB:34.548/DF

 Encaminhem-se os autos ao setor competente para providenciar a 

distribuição a este Juízo da presente Restauração de Autos, ficando 

consignado que conquanto a iniciativa da restauração de autos seja 

facultada às partes (art. 712, do CPC), não há óbice legal de que seja 

determinada de ofício pelo órgão jurisdicional.

Determino a intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

trazer aos autos as peças exigidas no art. 713 do CPC.

Art. 713. “Na petição inicial, declarará a parte o estado do processo ao 

tempo do desaparecimento dos autos, oferecendo:

I - certidões dos atos constantes do protocolo de audiências do cartório 

por onde haja corrido o processo;

II - cópia das peças que tenha em seu poder;

III - qualquer outro documento que facilite a restauração.”

Instruído o feito, façam-me os autos conclusos para deliberações.

Por fim, determino que oficie à Diretora do Forum da Capital e ao Correio 

para as providências cabíveis, visando a apuração de responsabilidade.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 875500 Nr: 13779-28.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI JOSÉ CARAMORI, CARZAN PARTICIPAÇÕES 

EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO ALVES FILHO, FABRÍCIO 

DE OLIVEIRA ALVES, RENATO DE OLIVEIRA ALVES, ADRIANA HELENA 

CRISTINA DE DEUS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO 

- OAB:10.339/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

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

- OAB:22.164/DF

 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 

acerca da pericia, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1347794 Nr: 19299-27.2018.811.0041

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR PEREIRA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE OLIVEIRA F. CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AUGUSTO 

VERLANGIERI CARMO - OAB:5755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACILIO PERON - 

OAB:OAB/MT 3684 - A

 Encaminhem-se os autos ao setor competente para providenciar a 

distribuição a este Juízo da presente Restauração de Autos, ficando 

consignado que conquanto a iniciativa da restauração de autos seja 

facultada às partes (art. 712, do CPC), não há óbice legal de que seja 

determinada de ofício pelo órgão jurisdicional.

Determino a intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

trazer aos autos as peças exigidas no art. 713 do CPC.

Art. 713. “Na petição inicial, declarará a parte o estado do processo ao 

tempo do desaparecimento dos autos, oferecendo:

I - certidões dos atos constantes do protocolo de audiências do cartório 

por onde haja corrido o processo;

II - cópia das peças que tenha em seu poder;

III - qualquer outro documento que facilite a restauração.”

Instruído o feito, façam-me os autos conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 371435 Nr: 7948-72.2009.811.0041

 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: WALTER MURILO PIAI, MARLENE RIBEIRO PIAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT, FERNANDO BIRAL DE FREITAS - OAB:12678-A, 

JOSE WILZEM MACOTA - OAB:7481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO MARCHEZAN 

AUZANI - OAB:6.624, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E CURVO - 

OAB:6605/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil de 2015 a presente ação proposta por 

WALTER MURILO PIAI e MARLENE RIBEIRO PIAI em face de JOSÉ 

AUGUSTO DA SILVA CURVO.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, 

do Código de Processo Civil de 2015.Contudo, face ao deferimento de 

gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a 

exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver 

modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) 

anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, § 3º do 

CPC/2015.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 811106 Nr: 17606-81.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA PESSANHA LOQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, 

LÁZARO QUEIROZ BORGES, JOÃO BORGES DE OLIVEIRA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GOULART PIMENTA - 

OAB:MG/70.453, JOÃO BOSCO LEOPOLDINO DA FONSECA - 

OAB:MG/10.907, MARCIO ROGERIO SANTANA - OAB:16220/MT, 

MAURICIO LEOPOLDINO DA FONSECA - OAB:55.454/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO BIANCARDINI 

CANDIA - OAB:6687/MT, BARBARA QUEIROZ BORGES TESTA - 

OAB:83492 , JOSÉ TEOPHILO FLEURY NETTO - OAB:OAB/SP 10.784, 

LEANDRO MARTINS PARREIRA - OAB:86.037, RODRIGO GOMES 

BRESSANE - OAB:8.616/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, que fica designado 

o dia 21/11/2018, às 15:15 horas, realizar-se a na secretaria da Quarta 

Vara Civel de Cuiabá, no fórum da capital, os trabalhos periciais, ficando 

intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos seus patrono da 

referida designação, conforme petição de fls. 214.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 884845 Nr: 19765-60.2014.811.0041

 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: AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEZE ELIAS ZAHRAN, LUCILA PERUFFO 

ZAHRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7.900/MT, VANESSA 

CRISLEY GOMES PEREIRA - OAB:8865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL ROSADO 

- OAB:2.883-A/MT

 Tendo em vista a declaração de fl. 1433, de que um dos requeridos 

encontra-se em tratamento e que sua enfermidade impossibilita a sua 

locomoção, defiro o pedido de redesignação de audiência para o dia 

03/04/2019, 16h00.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035691-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LIMA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ELISANGELA SOARES NEVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS ALVES BALTAZAR (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035691-25.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDIO LIMA DE OLIVEIRA, ELISANGELA SOARES NEVES DE OLIVEIRA 

RÉU: MARIA DAS GRACAS ALVES BALTAZAR Cuida-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c.c. Indenizatória por Danos Materiais e Morais c.c 

Pedido Liminar ajuizada por CLAUDIO LIMA DE OLIVEIRA e ELIZANGELA 

SOARES NEVES DE OLIVEIRA, em desfavor do MARIA DAS GRAÇAS 

ALVES BALTAZAR. Para tanto, aduzem os requerentes que são 

proprietários e moradores do apartamento n. 103, do Parque Residencial 

Pantanal I, Edifício Torres das Matas, enquanto que a ré é morada do 

mesmo prédio, no apartamento nº 203, em cima do apartamento dos 

reclamantes. Sustenta que surgiu um buraco no teto da sua sacada, 

sendo informado sobre a possibilidade de ter sido causado por uma 

infiltração no piso da sacada da requerida. Na na ocasião a construtora 

realizou os reparos e alertou a requerida para que fizesse as obras de 

correção do problema, que consistiriam na troca do piso e rejunte da 

sacada do seu apartamento, bem como instalações de um sistema de 

dreno para o ar condicionado que despeja água na sacada. Ocorre que, 

mesmo passado razoável tempo para realização da obra, o problema 

ainda continua, de modo que em meados de julho do corrente ano, os 

Requerentes foram surpreendidos com novo buraco no teto da sacada do 

seu apartamento. Além disso, os Requerentes recentemente verificaram 

que na parede da sua sacada, onde se encontra instalado o 

ar-condicionado da Requerida, existem várias rachaduras, o que 

evidencia a presença de algum fator externo e não planejado na obra. 

Diante desses infortúnios, os Requerentes buscaram por inúmeras vezes 

a Requerida, bem como seu companheiro, para que sanassem o problema 

existente em seu apartamento, todavia, ambos permaneceram inertes às 
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inúmeras solicitações dos Requerentes. Assim, devido o risco de 

desabamento que oferecem aos autores, pugnam pelo deferimento da 

tutela de urgência para que a requerida seja obrigada a contratar uma das 

empresas apresentadas pelos requerentes, arcando com os valores da 

obra no apartamento, conforme valores já apresentados em orçamento. 

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 merece 

prosperar frente à presença dos requisitos da medida pretendida. De 

acordo com o art. 1.277 do CC, “o proprietário ou possuidor de um prédio 

tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, 

ao sossego e à saúde dos que o habitam quando provocadas pela 

utilização de propriedade vizinha”. No caso dos autos tenho que ficou 

demonstrada de forma satisfatória a probabilidade do direito invocado, já 

que as fotografias (ID n. 15978742) evidenciam os estragos causados 

pelas infiltrações vindas do apartamento superior. O e-mail do engenheiro 

civil da construtora do prédio (ID n. 15978489), Sr. Mario Marcio, corrobora 

que infiltrações são causadas pela instalação irregular do dreno do ar 

condicionado do apartamento n. 203, de propriedade da ré. No que diz 

respeito ao perigo de dano, vislumbra-se que tem a possibilidade de o bem 

sofrer deteriorações, além de colocar em risco à estrutura do imóvel e à 

segurança dos autores. 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. Nesse sentido, já 

se posicionou o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Vejamos: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE REPAROS NO 

IMÓVEL – POSSIBILIDADE – INFILTRAÇÕES NO BANHEIRO E NO QUARTO 

DO CASAL -REQUISITOS PRESENTES - DECISUM MANTIDO - RECURSO 

NÃO PROVIDO. “Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora 

exigidos pelo art. 798 do CPC, é cabível o deferimento de medida liminar 

determinando o imediato reparo de todos os defeitos e falhas apontados 

em construção de imóvel residencial.” (AI 119907/2014, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

22/10/2014, Publicado no DJE 27/10/2014). Tratando-se de apartamento 

com gravíssimos problemas hidráulicos, que compromete até mesmo a 

saúde dos moradores, o perigo da demora é incontestável, pelo que deve 

ser deferido o pedido de antecipação da tutela. (AI 29534/2016, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016) [destaquei]. Por fim, 

entendo desnecessária a prestação de caução. Ante o exposto, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência para que a ré realize e arque com as 

despesas de conserto/reparos da obra no apartamento dos autores, 

conforme valores já apresentados nos orçamentos listados nos ID’s n. 

15977615, n. 15977616, n. 15977617, no prazo de 30 (trinta) dias. Para o 

caso de não cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, 

imponho a multa diária de R$ 1.000,00 (mil 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. 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 8h16 – 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). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 22 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027982-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CERQUEIRA CALDAS SOBRINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1027982-70.2017.8.11.0041 AUTOR: 

ANTONIO CERQUEIRA CALDAS SOBRINHO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Defiro a expedição de alvará na conta indicada em 

Id. 16113289. 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. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034839-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDECIR DE OLIVEIRA BILHARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1034839-35.2017.8.11.0041 AUTOR: 

VANDECIR DE OLIVEIRA BILHARES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Defiro a expedição de alvará na conta indicada em 

Id. 16002064. 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. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013781-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO CELSO LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1013781-73.2017.8.11.0041 AUTOR: ANDRE 

RODRIGO CELSO LEITE REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 15974904. 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. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006437-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE RUBHIA MORAES BELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1006437-07.2018.8.11.0041 AUTOR: 

VIVIANE RUBHIA MORAES BELLO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Defiro a expedição de alvará na conta indicada em 

Id. 15896740. 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. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024172-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE SANTOS SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1024172-87.2017.8.11.0041 AUTOR: 

CRISLAINE SANTOS SANTANA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Defiro a expedição de alvará na conta indicada em 

Id. 15905774. 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. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037447-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINTON DE SOUZA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1037447-06.2017.8.11.0041 AUTOR: 

WELLINTON DE SOUZA SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Defiro a expedição de alvará na conta indicada em 

Id. 15765107. 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. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028490-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVINA RODRIGUES FEITOSA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1028490-16.2017.8.11.0041 AUTOR: 

DALVINA RODRIGUES FEITOSA DE ALMEIDA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Defiro a expedição de alvará na conta indicada em 

Id. 15755849. 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. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022145-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO LOPES DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1022145-68.2016.8.11.0041 AUTOR: 
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GENIVALDO LOPES DA COSTA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Defiro a expedição de alvará na conta indicada em 

Id. 15683541. 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. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000513-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELY CRISTINA GONCALVES DA SILVA ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1000513-15.2018.8.11.0041 AUTOR: KELY 

CRISTINA GONCALVES DA SILVA ARRUDA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Defiro a expedição de alvará na conta indicada em 

Id. 15624860. 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. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031772-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUSINEIDE CAETANO DE FRANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1031772-62.2017.8.11.0041 AUTOR: MARIA 

LUSINEIDE CAETANO DE FRANCA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Defiro a expedição de alvará na conta indicada em 

Id. 15619151. 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. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011339-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA LUIZA SILVA PORTUGAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO(A))

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1011339-37.2017.8.11.0041 AUTOR: OLGA 

LUIZA SILVA PORTUGAL REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Sentença Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Defiro a expedição de alvará na conta indicada em 

Id. 15606984. 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. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010650-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO DE OLIVEIRA MARCAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO(A))

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010650-56.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BENTO DE OLIVEIRA MARCAL RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Bento de Oliveira Marcal, em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 29/01/2018, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 14364548. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de documentos no 

requerimento na esfera administrativa, ausência de pedido administrativo e 

ausência do laudo do IML. No mérito, aduz que o nexo causal não está 

comprovado e que também não há provas da invalidez. Por fim, caso a 

demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o valor da 

indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora fluam 

somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir do 

ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 14364548. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 29/01/2018. Verifico que em 

sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 

14364548, e não há outras provas a serem produzidas. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 
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do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 12840722 

a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 12840722. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. IV – 

Da ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de pericia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. 

Mérito. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 29/01/2018. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 12840781), bem como laudo 

pericial (ID 14364548). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com 

tramitação no Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura 

do seguro obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, 

tenha sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o 

julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 29/01/2018, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 14364548, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta da mão esquerda com repercussão avaliada em 75% 

(setenta e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 

52.50% (cinquenta e dois ponto cinquenta por cento). Da análise da tabela 

de percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um das mãos, o percentual incidente é de 70% (setenta por 

cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna 

que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 75% (setenta e cinco 

por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), resulta a quantia de 

R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso, uma vez que a 

indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente à época do 

evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 7.087,50 (sete mil 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data do sinistro em 

29/01/2018 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013366-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS PERES DE CASTRO (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))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013366-56.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ISAIAS PERES DE CASTRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Isaias Peres de Castro, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 24/05/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 13918372. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da petição inicial e ausência 
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de documentos no requerimento na esfera administrativa. No mérito, aduz 

que o nexo causal não está comprovado e que também não há provas da 

invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao Autor, 

requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, que os juros 

de mora fluam somente a partir da citação e a correção monetária, 

somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada 

ao ID 13918372. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 24/05/2016. 

Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo 

médico de ID 13918372, e não há outras provas a serem produzidas. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do polo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da Inépcia A respeito da data 

protocolada nos autos, não a nenhum prejuízo às partes, visto que não se 

passa de mero erro material. III - Do requerimento Administrativo perante à 

Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros Gerais – Devolução – 

Pendência Documental Colacionando os autos verifico que o autor juntou 

em ID 13246380 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a 

ausência de comprovação de entrega da documentação necessária à 

regularização do sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a 

resistência administrativa restou caracterizada em juízo, com a 

contestação de mérito. Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA 

PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA ANULADA – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstrar a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo, quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do Órgão 

Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a 

análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 24/05/2016. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 13246378), bem como laudo pericial (ID 13918372). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 24/05/2016, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 13918372, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro superior esquerdo com repercussão 

avaliada em 50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), 

calculada em 35% (trinta e cinco por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos membros superiores, o percentual incidente é de 

70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado 

consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

resulta a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 

uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 

do STJ) e correção monetária a partir da data do sinistro em 24/05/2016 

(Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1037822-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIDARIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SODRE DE MORAES OAB - MT17612/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BRUNO DE JESUS SANTOS (REQUERIDO)

PATRICIA NUNES DO CARMO 02912699150 (REQUERIDO)

LEONEL AVELINO CORBELLINI NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1037822-70.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 
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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, 5 de novembro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037713-56.2018.8.11.0041

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:

JOSE MARCIO NERONE LEITE (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037713-56.2018.8.11.0041. Vistos etc. A 

procuração apresentada foi apresentada por pessoa jurídica diversa. 

Intime-se a autora para regularizar a sua representação processual, em 

15 dias. Cuiabá, 5 de novembro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038320-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER NOLASCO DE SOUZA (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA VAZ DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038320-69.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Esta ação 

foi distribuída no dia 01/11/2018, data em que não houve expediente 

forense e, em que pese contenha pedido de tutela de urgência, a parte 

autora não a distribuiu ao plantão. A par disso, intime-se a parte autora 

para esclarecer se persiste o interesse na apreciação do pedido de tutela 

de urgência. Deverá a autora esclarecer, ainda, se figura no polo ativo 

apenas Roger Nolasco, ou se a sua curadora também é parte, em 15 dias. 

Em igual prazo, juntar uma fatura atualizada de energia elétrica da unidade 

consumidora reclamada, bem como esclarecer se pretende a troca do 

transformador do endereço constante da inicial ou do sítio localizado em 

Santo Antonio do Leverger, descrito no boletim de ocorrência 

apresentado. Por fim, diante do pedido de gratuidade, apresentar 

documentação comprobatória de que faz juz aos benefícios da justiça 

gratuita. Cuiabá, 5 de novembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030511-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS YUNG PERIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL OAB - MT12764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1030511-28.2018.8.11.0041 Vistos e etc. O TJMT 

atribuiu o efeito suspensivo a decisão agravada (Id 16314464). A 

ré/agravante informou a interposição do recurso, mas não apresentou 

suas razões recursais, de modo que mantenho a decisão recorrida pelos 

seus próprios fundamentos. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação. Cuiabá, 5 de novembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022535-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA BATISTA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO OAB - MT0011974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRURIO CONSTRUTORA RIO LTDA (RÉU)

CATARINA DE PAULA CAMPOS SIMOES (RÉU)

Espolio de Manuel Coelho Simões (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCATO SANCHES OAB - MT2321/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GASPAR ALCEU STREY (TERCEIRO INTERESSADO)

ERNANDES RODRIGO STREY OAB - MT0007611A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022535-38.2016.8.11.0041 Vistos e etc. A decisão 

de ID 4513034 determinou o bloqueio de valores nos autos n. 

2785-97.2014.811.0086, em trâmite na 2ª Vara de Nova Mutum, da qual 

não houve interposição de recurso, portanto, hígida. Diante disso, 

oficie-se ao Juízo da Segunda Vara, da Comarca de Nova Mutum/MT, 

informando acerca da penhora determinada nestes autos, inclusive, 

proceder o bloqueio de valores existente nesse feito (n. 

2785-97.2014.811.0086, 2ª Vara de Nova Mutum). Instrua o ofício com 

cópia da decisão que determinou o bloqueio (Id 4513034). Os réus não 

foram intimados da proposta de honorários periciais. Diante disso, 

intimem-se para apresentar manifestação sobre a proposta de honorários 

(Id 14586463), no prazo legal. Cuiabá, 5 de novembro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 832006 Nr: 37619-04.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHAEL BRUCE CAMPBELL, JOÃO PAULO MORESCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA

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

OAB:11686/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL CRISTINA 

ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655/MT

 Processo nº 37619-04.2013.811.0041

Código 832006

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios 

sucumbenciais requerido por João Paulo Moreschi em face de Reginaldo 

Luiz de Almeida Ferreira. Assim, promovam-se as devidas anotações, na 

capa autos e sistema Apolo.

Intimem-se os devedores, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de os devedores serem representados pela Defensoria 

Pública ou quando não tiver procuradores constituídos nos autos, 

ressalvando a possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação 

para cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação dos devedores somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 
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com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se os devedores não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que os 

executados, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 23 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 313022 Nr: 18763-02.2007.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON VIEGAS DE SOUZA, VINICIUS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOÍSIO MENDES DE ARAÚJO - 

OAB:8978/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, Fabíola Pasini - OAB:5033/MT, Vasco Ribeiro 

Gonçalves de Medeiros - OAB:3665-A

 Processo nº. 18763-02.2007.811.0041

Código 313022

Vistos etc.

Realmente, antes da certidão de p. 432, as partes não foram intimadas 

para se manifestarem sobre a proposta de honorários.

Assim, intimem-se as partes para manifestar sobre os honorários do perito 

de p.424, no prazo de 05 (cinco) dias.

Processo da Meta 02/2018- CNJ. Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Cuiabá, 31 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.: 834857 Nr: 40136-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

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

OAB:12009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Numeração Única n. 40136-79.2013.811.0041 - Código 834857

DESPACHO

 A autora requer a remessa dos autos para a 1ª Vara Cível Especializada 

em Recuperação Judicial e Falência de Cuiabá - MT, em virtude da 

decretação da falência do Grupo Econômico por si composto (Grupal 

Agroindustrial S/A) - p. 165/168.

De acordo com o que estabelece o artigo 6º, § 1º, da Lei n. 11.101/2005, 

as ações que demandarem quantia ilíquida prosseguirão normalmente no 

Juízo que a estiver processando. Vejamos:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da 

recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações 

e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 

particulares do sócio solidário.

§ 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação 

que demandar quantia ilíquida...” (Negritei)

In casu, o feito ainda se encontra em fase de conhecimento e não há 

quantia líquida. Logo, inexistem motivos à pretendida declinação de 

competência.

À par destas considerações, indefiro o pedido de remessa do feito ao 

Juízo da 1ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência 

de Cuiabá – MT.

Considerando o encerramento da instrução probatória nos autos 

principais, intimem-se as partes para, querendo, apresentarem memoriais 

finais no prazo individual e sucessivo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se com prioridade. Processo da Meta 02-CNJ.

Cuiabá, 31 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.: 891849 Nr: 24458-87.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE SOUZA, PEDRO ANTONIO FERREIRA

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

TRABALHO MÉDICO, UNIÃO EDUCACIONAL CÂNDIDO RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR 

- OAB:5.645/MT, JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR - OAB:5645/MT

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

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6199, 

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE 

EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009, KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:16.962/MT

 “Assim, nos termos do art. 200, parágrafo único do CPC, homologo a 

desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo 

diploma legal.Nos termos do art. 90 do CPC, condeno os autores nas 

CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS que FIXO em 

R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a ser rateado entre os réus, nos 

termos do artigo 85, §2° I a IV, do CPC.”. No entanto, sendo estes 

beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa 

até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até 

lá não houver alteração na situação de necessidade (art. 98, § 1º e § 3º 

do CPC).”No mais, mantenho incólume à 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, 31 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.: 906536 Nr: 34603-08.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOABE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICEC - INSTITUTO CUIABA DE ENSINO E 

CULTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado pela parte autora é 

tempestivo. Em assim sendo, nos termos da legislação vigente e do artigo 

482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte ré 

para apresentar suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 748925 Nr: 970-74.2012.811.0041

 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: ANIUSKA MARISTELA DIAVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO DIAVAN NETO

 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: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:207681/SP

 Numeração Única n. 970-74.2012.811.0041 - Código 748925

DESPACHO

 Aguarde-se a realização da perícia técnica determinada nos autos em 

apenso (código 746535).

Cuiabá, 31 de outubro de 2018.
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Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 782393 Nr: 36033-63.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER KAZUO NAKANO, NOBUKO SONIA NAKANO, 

RAUL EID NAKANO, MAGALI FUGIHARA NAKANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ARANTES DA SILVA, EDSON 

ARANTES DA SILVA, ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO, TRES 

MARIAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. FABRICIO TORBAY GORAYEB 

- OAB:6351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA FERNANDA DE TOLEDO 

RIBEIRO MAYMONE - OAB:OAB/MT 7547, THAISA FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:12.815

 Numeração Única n. 36033-63.2012.811.0041 - Código 782393

DESPACHO

 A decisão proferida no RAI 1009083-50.2017.8.11.0000 fixou o valor da 

causa em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Anote-se.

O despacho de p. 362 foi publicado em 24/01/2018, tendo o perito judicial 

feito carga dos autos em 26/01/2018 e devolvido em 09/02/2018. Assim, a 

fim de evitar futuras alegações de cerceamento de defesa, DEFIRO o 

pedido de devolução de prazo formulado à p. 363.

O prazo deverá ser computado a partir da publicação desta decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 31 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.: 925619 Nr: 46908-24.2014.811.0041

 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: CEFERINO INSAURALDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA APARECIDA DE BRITO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE OLIVEIRA - 

OAB:11694-B, PAULO SALEM PEREIRA GONÇALVES - OAB:MT/ 18220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVOILSON FERREIRA MAIA - 

OAB:18.522/MT

 Numeração Única 46908-24.2014.811.0041 – Código 925619

DECISÃO

A questão relacionada à conexão com a ação de reintegração de posse n. 

384-95.2016.811.0041 está superada.

No que concerne à audiência de instrução e julgamento, designada por 

oportunidade do saneamento do feito (p. 168/170), verifico que o ato não 

atingiu seu objetivo (p. 179).

Diante disso e, a fim de proporcionar melhor elucidação dos pontos 

controvertidos, designo audiência de instrução para o dia 13/02/2019, às 

14:00 horas, oportunidade em que será procedida a oitiva das 

testemunhas, que deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias 

(artigo 357, §4º, CPC).

Registro que “Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo” (art. 455 do CPC).

Intimem-se.

 Cumpra-se com prioridade. Processo da Meta 02-CNJ.

Cuiabá, 31 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.: 1058607 Nr: 50313-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRES MARIAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER KAZUO NAKANO, NOBUKO SONIA 

NAKANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL QUINTELLA - OAB:9563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Numeração Única: 50313-34.2015.811.0041 – Código 1058607

SENTENÇA

Trata-se de ação de interdito proibitório proposta por Três Marias 

Construções e Empreendimentos Ltda. contra Walter Kazuo Nakano e 

Nobuko Sonia Nakano, todos qualificados nos autos.

Infere-se dos autos que a parte autora não promoveu a emenda à inicial, 

sendo certo que foi intimada para fazê-lo sob pena de indeferimento da 

petição inicial.

Posto isto, INDEFIRO a petição inicial nos termos do art. 320, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Consequentemente, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, 

do mesmo Diploma Legal.

Isento de custas remanescentes.

 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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 372293 Nr: 9049-47.2009.811.0041

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL CANACHUÊ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AUGUSTO FERREIRA, AMANDA 

SCARRANARO BORGES, STEFANIA APARECIDA SERVILHA TORTORA, 

JOSÉ LUIS VENEGA PARDO, ALYNE VANNI MARTINS GUIMARÃES, 

RONECLE FERNANDES BORGES, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

DOMINGOS, LUCINÉIA MARIKO SASSAKI SANTOS, RAIMUNDO PEREIRA 

D'OLIVEIRA NETO, ANA ANTONIA TAQUES DE OLIVEIRA, JOSANIL 

BEZERRA RAMOS, ELIANE TEREZINHA ANGELI, ANA MARIA CORREIA DE 

SÁ COSTA, LUIZ MAXIMIANO DOS SANTOS NETO, LILIAN MARIA 

MARQUES DE CAMPOS SANTOS, JARY GOMES FILHO, MARIA DE 

FÁTIMA FREITAS, DONIZETE APARECIDO DE FREITAS, MARCO AUGUSTO 

FERREIRA, LIANDRO PIMENTA NEVES, MARIA APARECIDA DE SOUZA, 

ADRIANA BATISTA FERREIRA, JOELMA CRISTINA DE ARRUDA, 

ALESSANDRA G. E. ARAÚJO, MARINA BEATRIZ ROSA TREVISAN, 

GILMAR DA SILVA DIAS, SILMARA JULIANA GAMA VICENTI, ADEMIR 

AIZA, MARINES GERUSA FERREIRA, MAURA RIBEIRO DE CASTRO 

GOMES, JURANDIR MONTEIRO DE AGUIAR, ELIETE MALHADO 

RODRIGUES, ELISA FRANKLIN DA SILVA, SIMONE OLIVEIRA DE JESUS, 

LUIZ DIEGO MARESTONI, MARCOS AURÉLIO RAMIREZ CHAGAS, 

SANDRO SILVA DE JESUS, JOSLAINE FABIANY BALDO MARESTONI, 

BENDIX MARIA DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MIRANDA SILVA 

LOUZICH - OAB:19426/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LUÍS BLASZAK - 

OAB:10.778-B

 Numeração Única n. 9049-47.2009.811.0041 - Código 372293

DESPACHO

 Indefiro o pedido formulado à p. 521, haja vista que compete ao advogado 

a notificação de renúncia ao seu cliente, conforme determina o artigo 112 

do Código de Processo Civil. Enquanto não comprovada a notificação, as 

advogadas continuarão responsáveis pelo patrocínio da causa, inclusive 

respondendo por eventuais despesas e perdas e danos.

Intime-se o autor pessoalmente para, em 05 (cinco) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Certificado o decurso do prazo sem resposta, intimem-se os réus citados 

e não revéis para requererem o que de direito, em igual prazo.

Cumpra-se com prioridade. Processo da Meta 02-CNJ.

Cuiabá, 31 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 741669 Nr: 38508-26.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENGEVIX ENGENHARIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEVIX CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso de Carvalho Mello - 

OAB:62.346/SP, MARCELO FALCÃO FERREIRA - OAB:11.242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIS ANTONIO KLAUK 

JUNIOR - OAB:15462/MT, JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:15.348/MT

 Vistos.

Em consonância com a decisão de p.276 e 281, e ainda não havendo sido 

satisfeita a obrigação, defiro novo pedido de penhora de ativos 

financeiros via Bacenjud.

Quanto ao pedido de despersonalização da pessoa jurídica, deve a parte 

se valer da via adequada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 155220 Nr: 8656-98.2004.811.0041

 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, JOAQUIM 

FELIPE SPADONI, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICÁSSIO JOSÉ BARBOSA, MARINA 

FERREIRA BARBOSA, LÍDIO BARBOSA, JUCA DISTRIBUIDORA DE 

GUARANÁ LTDA

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

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

MAURO PAULO GALERA - OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEVINO SOUZA - 

OAB:5733/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, intimada, 

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.: 400726 Nr: 33325-45.2009.811.0041

 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: JOSILAINE CRISTINA DE MATTOS OLIVEIRA, AMAURI 

CANDELÁRIO DE BULHÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIANGULO LTDA, 

NAGIB SAAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IASNAIA POLLYANA GUSMAO 

SAMPAIO - OAB:7.601 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIEL GARCIA GARZONI - 

OAB:105.543, ALEXANDRE MORAES GALVAO - OAB:114679/MG, 

ALEXSANDRO NASCIMENTO - OAB:OAB/MG 97.285, LARISSA SOARES 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MG 128.116, PEDRO MARTINS VERAO - 

OAB:4839-A MT, WALTER JONES RODRIGUES FERREIRA - 

OAB:61.334-B/MG

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado pelas partes rés é 

tempestivo. Em assim sendo, nos termos da legislação vigente e do artigo 

482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação às partes 

autoras para apresentarem suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1088403 Nr: 5393-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA ZOZIMA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEFERINO INSAURALDE, MÁRCIA APARECIDA 

DE BRITO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUINO SANSAO CORREA DA 

COSTA - OAB:4197/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVOILSON FERREIRA MAIA - 

OAB:18.522/MT, MARCELO DE OLIVEIRA - OAB:11694-B, PAULO 

SALEM PEREIRA GONÇALVES - OAB:MT/ 18220

 Numeração Única n. 5393-38.2016.811.0041 - Código 1088403

DESPACHO

 Considerando a inexistência de prejuízos, indefiro o pedido de 

desentranhamento dos documentos juntados às p. 164/466, até porque já 

era de conhecimento deste Juízo a existência da referida ação de 

reintegração de posse, em trâmite perante a 2ª Vara Cível Especializada 

em Direito Agrário.

Aguarde-se a realização da audiência de instrução e julgamento 

designada nos autos em apenso (código 925619).

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 31 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1235255 Nr: 16597-45.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATHAIDE MACIEL DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARIMA COBRANÇA EXTRAJUDICIAL LTDA, 

GRUPO INTEGRADOINTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA., 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO BOM JESUS DE CUIABÁ, CECÍLIO FRANCISCO 

DAS NEVES PINTO, GIANCARLO UBIALLI, ESPÓLIO DE WILSON LUIZ 

UBIALLI, ONDINA APARECIDA CARVALHO UBIALLI, MARIA EDINEIA 

AMBROSIO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)IVO FERREIRA 

DA SILVA, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de qualquer outra 

solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1115701 Nr: 16906-03.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO PEREIRA GOMES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte ré é 
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tempestivo. Em assim sendo, nos termos da legislação vigente e do artigo 

482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte 

autora para apresentar suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1061826 Nr: 51801-24.2015.811.0041

 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: VICTOR RIBEIRO MARTINS, CID IMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQUIPA BAR COMERCIO DISTRIBUIDOR DE 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, ANDREIA MARTINS QUEIROZ, 

LUZIA CARVALHO TAPAJOZ SOUZA, JORGE VIANA TAPAJOZ, MARCO 

ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:OAB/MT Nº 5009, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se do resultado infrutífero da penhora de dinheiro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 68678 Nr: 10928-07.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDES IVAN DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A 

- TELEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

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

OAB:OAB/MT 13.241-A

 No caso em comento, os embargantes tiveram a sua exceção rejeitada, 

assim não há que se falar em fixação de honorários sucumbenciais seu 

em favor. E, quanto ao pedido de afastamento dos juros, tal tese não está 

fundamentada em omissão, contradição e/ou obscuridade, o que impede a 

modificação da decisão neste ponto, pois a via dos embargos inadequada 

à sua pretensão. Nesse sentido a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS 

VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – 

EMBARGOS REJEITADOS. (...) 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 118032/2015, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015) Assim, REJEITO os 

embargos. Cumpra-se a decisão de p.437/439, com a remessa dos autos 

ao contador judicial. Cuiabá, 31 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.: 1140420 Nr: 27594-24.2016.811.0041

 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: JONAS CLAUDINO DA SILVA

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestarem, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 814011 Nr: 20483-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 

-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/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 das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 820916 Nr: 27133-57.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMINDO DA SILVA BARROS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestarem, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 746535 Nr: 43746-26.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO DIAVAN NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIUSKA MARISTELA DIAVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/PR 59659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI 

- OAB:905-A/MT

 Processo n. 43746-26.2011.811.0041 - Código 746535

DECISÃO

Em consonância com as decisões de p. 227, 240, 267 e 347, defiro a 

realização da prova pericial.

Para tanto, nomeio a empresa MEDIAPE – Mediação, Arbitragem e 

Recuperação de Empresas e Perícias Ltda., especialista em perícias 

técnicas judiciais, com endereço sito à Avenida Isaac Póvoas, n. 586, Sala 

01-B, Centro Norte, nesta Capital, telefone (65) 3322-9858, e-mail 

contato@mediape.cpm.br.

 Intime-se a MEDIAPE para cumprir ao encargo, independentemente de 

termo de compromisso, nos termos do artigo 466 do Código de Processo 

Civil. O expert deverá responder aos quesitos apresentados pelas partes, 

além de esclarecer os pontos que considere pertinentes para a elucidação 

da matéria.

Intimem-se as partes para indicação de assistentes técnicos e quesitos, 

conforme estabelece o artigo 465, parágrafo 1º, do CPC, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após a apresentação dos quesitos, intime-se a MEDIAPE para apresentar 

sua proposta de honorários periciais.

Com a apresentação da proposta de honorários periciais, intimem-se as 

partes para que manifestem sobre esta. Não havendo objeção, a ré 

deverá efetuar o pagamento dos honorários, nos termos do art. 95 do 

CPC.

O laudo deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias.

Cumpram-se as determinações acima. Após, solicite-se data para início 

dos trabalhos periciais, intimando as partes para que acompanhe.

Autorizo o levantamento de 50% dos honorários periciais no início dos 

trabalhos e o restante após a entrega do laudo.

Cumpra-se com prioridade. Processo da Meta 02/CNJ.

Cuiabá, 31 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
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 Cod. Proc.: 1139673 Nr: 27231-37.2016.811.0041

 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: RENATO AZEVEDO CATARINO

 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 que, em cumprimento às determinações de fls. 88/89 e 112/113, 

impulsiono os presentes autos encaminhando intimação ao réu para que 

efetue o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 940740 Nr: 55022-49.2014.811.0041

 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: ENIR DE CAMPOS FIGUEIREDO, TROPICAL CORRETORA 

E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO RAMOS NETO, NEIDE FERRAZ 

RAMOS, OUMAR KHALED ARAJI DAHROUG, CARLOS ALBERTO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARHTUR EDMUNDO DE SOUZA 

RIOS JUNIOP - OAB:24.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON FIGUEIREDO SERROU 

BARBOSA - OAB:11370/MT

 Processo nº. 55022-49.2014.811.0041 - Código 940740

DESPACHO

 Conforme constou nos AR’s em diversas páginas, a citação dos réus 

Neide Ferraz Ramos e Carlos Alberto Ramos estão retornando com a 

informação de mudou-se, ausente e número incompleto, fazendo-se 

necessária a citação via Oficial de justiça

Posto isto, INDEFIRO o pedido de p. 163. Intime-se a parte autora, a fim de 

cumprir a determinação de p. 152, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

Processo da Meta 02/2018- CNJ. Cumpra-se com URGÊNCIA

Cuiabá, 31 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.: 1148099 Nr: 30830-81.2016.811.0041

 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: VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR ZANDONADI - 

OAB:5.736-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736

 Certifico que, em cumprimento às determinações de fls. 111/112 e 

135/136, impulsiono os presentes autos encaminhando intimação ao réu 

para que efetue o pagamento do remanscente dos honorários periciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 449040 Nr: 22263-71.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA MARIA DA SILVA GOMES PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - 

OAB:20.572/O, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 22263-71.2010.811.0041 - Código 449040

 Vistos e etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Instituto Cuiabano de 

Educação - ICE em face da sentença de p. 203/204, que extinguiu feito e 

determinou a expedição de certidão de credito em favor do embargante, 

conforme previsto no Provimento 84/2014 da CGJ-TJMT.

O embargante sustenta que a decisão é contraditória, pois confronta com 

outras decisões proferidas nos autos. Assim, pugna pela procedência dos 

embargos de declaração, com a reforma da sentença impugnada.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão o alegado 

pelo embargante, pois o feito já foi extinto a p. 62.

Posto isto, recebo os presentes embargos e lhes dou provimento, 

atribuindo efeitos modificativos nos termos do art. 494, II do CPC para 

sanar a contradição constante na sentença de p. 203/204.

Com a correção, passa a decisão a ter a seguinte redação:

“Nos presente autos, o exequente não conseguiu encontrar bens 

passiveis de penhora em nome do executado.

Posto isto, DETERMINO que seja expedido em favor do exequente certidão 

de credito nos termos do referido provimento. Em consequência, 

ARQUIVE-SE o feito nos termos do Provimento 84/2014 CGJ-TJMT.”

Mantem incólume os demais termos da decisão.

Cuiabá, 31 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 316784 Nr: 20273-50.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATHAIDE MACIEL DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARIMA COBRANÇA EXTRAJUDICIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SÊMPIO FARIA - 

OAB:8078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)IVO FERREIRA 

DA SILVA, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de qualquer outra 

solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 891407 Nr: 24146-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIROS RESTAURANTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FERNANDO DE SOUZA 

NEVES - OAB:OAB/MT 3.934

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

FILHO - OAB:OAB/MT 3.150-A

 Processo nº. 24146-14.2014.811.0041

 Código 891407

DESPACHO

 Intimem-se as partes para manifestar a acerca da nova proposta de 

honorário, no prazo de 05 (cinco) dias, acostada a p. 618.

Processo da Meta 02/2018- CNJ. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Cuiabá, 31 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.: 1052139 Nr: 47474-36.2015.811.0041
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 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER KAZUO NAKANO, NOBUCO SONIA 

NAKANO, RAUL EID NAKANO, MAGALI FUGIHARA NAKANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAISA FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:OAB/MT 12.815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO TORBAY GORAYEB 

- OAB:6.351-MT, GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA - OAB:22673

 Numeração Única n. 47474-36.2015.811.0041 - Código 1052139

DESPACHO

 Ante o julgamento do RAI 1009083-50.2017.8.11.0000, arquive-se este 

incidente.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 31 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.: 728448 Nr: 24371-39.2011.811.0041

 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: LUSIA ESCOLA FREITAG, ADOLFO FREITAG FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO SANTANA SILVA FREIRE, MARIA 

PAULINA DA SILVA, MILTON ALEXANDRE DA SILVA, QUEOZETE MATOS 

FILHO, IVALDINA SPROGER, FABIANA BRITO SOUZA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AMÉLIA LIMA DE 

CASTRO - OAB:9.223/MT, LAURA PATRÍCIA D. AMORIM - 

OAB:9217/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Numeração Única 24371-39.2011.811.0041 – Código 728448

DECISÃO

Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso 

para oferecimento de defesa, eis a nomeação como curadora especial 

dos réus citados por edital.

Cumpra-se com prioridade. Processo da Meta 02-CNJ.

Cuiabá, 31 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.: 741669 Nr: 38508-26.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENGEVIX ENGENHARIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEVIX CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso de Carvalho Mello - 

OAB:62.346/SP, MARCELO FALCÃO FERREIRA - OAB:11.242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIS ANTONIO KLAUK 

JUNIOR - OAB:15462/MT, JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:15.348/MT

 Intime-se do resultado infrutífero da penhora de dinheiro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1024702 Nr: 34146-39.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ARANTES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES MARIAS CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA, ADEMAR RODRIGUES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14870, KATIELE CARRIEL - OAB:18642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA FERNANDA DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:7.547/MT, THAISA FERNANDES DA SILVA PERES - 

OAB:12.815

 Numeração Única n. 34146-39.2015.811.0041 - Código 1024702

DESPACHO

 Ante o silêncio das partes, certificado à p. 421, homologo o valor dos 

honorários periciais em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Intime-se a parte ré para pagamento dos valor, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

No mais, cumpram-se as determinações de p. 414.

Cuiabá, 31 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.: 455346 Nr: 26551-62.2010.811.0041

 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: RICARDO FERREIRA MENDES, IRANICE FERREIRA DE 

LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DE ARRUDA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARCILIO DONEGÁ - 

OAB:71241/SP

 DELIBERAÇÕES

A seguir a MMª. Juíza proferiu a seguinte decisão: “Defiro o pedido da 

autora e concedo o prazo de 10 (dez) dias para se manifestar como 

requerido. Saem os presentes intimados.” Nada Mais, Eu, __________ 

(Aurelio Hamon), que digitei e encerro o presente.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1119339 Nr: 18441-64.2016.811.0041

 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: RICARDO CHAVES DA SILVA

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

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado às fls. 147/154 é 

tempestivo. Em assim sendo, Nos termos da legislação vigente e do artigo 

482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte 

requerida para apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 155220 Nr: 8656-98.2004.811.0041

 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, JOAQUIM 

FELIPE SPADONI, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICÁSSIO JOSÉ BARBOSA, MARINA 

FERREIRA BARBOSA, LÍDIO BARBOSA, JUCA DISTRIBUIDORA DE 

GUARANÁ LTDA

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

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

MAURO PAULO GALERA - OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEVINO SOUZA - 

OAB:5733/MT

 Intime-se do resultado da penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 346318 Nr: 16521-36.2008.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: MARIO BRUNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR COSTA AGUIAR, SANDRA GOMES 

AGUIAR, VALTER GUIMARAES FERNANDES, ROSIANE DA SILVA GOMES 

FERNANDES

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

OAB:9.146/MT

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

 Numeração Única n. 16521-36.2008.811.0041 - Código 346318

DESPACHO

 Após as tentativas frustradas de citação pessoal dos réus, foi deferido o 

pedido de citação por edital (p. 144). Contudo, observando os autos, 

observo que o edital foi expedido com a finalidade de citação do réu Valdir 

Costa Aguiar, apenas.

Posto isto, chamo o feito à ordem e determino a expedição de novo edital 

para citação dos demais réus.

Decorrido o prazo sem manifestação, nomeio a Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso como curadora especial dos réus citados por 

edital.

Após, diga o autor.

Cumpra-se com prioridade. Processo da Meta 02-CNJ.

Cuiabá, 31 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.: 316676 Nr: 20240-60.2007.811.0041

 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: NEUSINA NUNES CRISTAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS ROSA DA CRUZ, MADEIRINHA AGRO 

PASTORIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO EVANGELISTA 

DOMINGUES - OAB:107.794/SP

 Numeração Única 20240-60.2007.811.0041 – Código 316676

DECISÃO

A produção de prova pericial foi declarada preclusa à p. 670.

 Diante disso e, a fim de proporcionar melhor elucidação dos pontos 

controvertidos, defiro a produção de prova testemunhal e designo 

audiência de instrução para o dia 13/02/2019, às 15:00 horas, 

oportunidade em que será procedida a oitiva das testemunhas, que 

deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 357, §4º, CPC).

Registro que “Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo” (art. 455 do CPC).

Intimem-se.

 Cumpra-se com prioridade. Processo da Meta 02-CNJ.

Cuiabá, 31 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.: 843248 Nr: 47181-37.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

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

OAB:OAB/MT 12.009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLLINE QUANI 

RODRIGUES - OAB:17409/E, JAIME STOCHERO - OAB:76214 OAB/RS, 

KLÉRYSTON LASIE SEGAT - OAB:62.781 OAB/RS

 Numeração Única n. 47181-37.2013.811.0041 - Código 843248

DESPACHO

 A autora requer a remessa dos autos para a 1ª Vara Cível Especializada 

em Recuperação Judicial e Falência de Cuiabá - MT, em virtude da 

decretação da falência do Grupo Econômico por si composto (Grupal 

Agroindustrial S/A) - p. 221/224.

De acordo com o que estabelece o artigo 6º, § 1º, da Lei n. 11.101/2005, 

as ações que demandarem quantia ilíquida prosseguirão normalmente no 

Juízo que a estiver processando. Vejamos:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da 

recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações 

e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 

particulares do sócio solidário.

§ 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação 

que demandar quantia ilíquida...” (Negritei)

In casu, o feito ainda se encontra em fase de conhecimento e não há 

quantia líquida. Logo, inexistem motivos à pretendida declinação de 

competência.

À par destas considerações, indefiro o pedido de remessa do feito ao 

Juízo da 1ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência 

de Cuiabá – MT.

Considerando o retorno da carta precatória e a oitiva da testemunha 

arrolada, declaro encerrada a fase de instrução.

Intimem-se as partes para, querendo, apresentarem memoriais finais no 

prazo individual e sucessivo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se com prioridade. Processo da Meta 02-CNJ.

Cuiabá, 31 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.: 1053096 Nr: 47941-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANALIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem , no prazo de 15 (quinze) dias , sobre o cálculo apresentado 

pelo Contador.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035375-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EUGENIA GOMES PROCOPIO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1035375-12.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. em 

face de MARIA EUGENIA GOMES PROCOPIO DA SILVA , objetivando o 

recebimento de R$ 77.773,13, referente a inadimplemento de fatura de 

cartão de crédito. É o relatório.Decido. O Provimento nº 004/2008 do 

Conselho da Magistratura trata da competência exclusiva das varas 

bancarias para processar e julgar as causas decorrentes de operações 

realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do 

Banco Central. O art. 1º, incisos I e II do Provimento nº 004/2008 disciplina: 

“Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº 

4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 

1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às 

seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, 

também visualizadas no quadro anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª 

passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que 
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ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por 

essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura 

de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; 

cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida.” Como se infere da inicial e dos dispositivos 

acima, a matéria relativa a cartão de crédito, subordinada à regras do 

Banco Central, deve ser dirimida por uma das varas bancarias. Nesse 

sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grasso: 

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – 

COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO – VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO – PROVIMENTO 04/2008/CM – 

CONFLITO PROCEDENTE.As causas relativas a operações realizadas por 

cartão de crédito competem às Varas Especializadas de Direito Bancário, 

nos termos do Provimento n. 04/2008 do Conselho da Magistratura. (TJMT, 

CC 113763/2011, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEGUNDA TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

03/05/2012, Publicado no DJE 09/05/2012)" Pelo exposto, declino da 

competência a uma das Varas Bancárias desta Comarca para a análise e 

julgamento desta ação de cobrança. Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se 

com urgência. Cuiabá-MT, 5 de novembro de 2018 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003636-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEURY FRANCYS DA SILVA ALCANTARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI OAB - MT19332/O 

(ADVOGADO(A))

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER OAB - 003.287.887-75 

(REPRESENTANTE)

CARLOS ROBERTO COSTA OAB - 997.944.207-78 (REPRESENTANTE)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 5 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003166-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO BRANDAO DOS SANTOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES SOUZA VELHO OAB - MT0016702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 5 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006197-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA SIQUEIRA DE ANDRADE HONORATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT0012399A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ADRIANO DE BRITO (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 5 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000439-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT0009502A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DHANKAN RAMOS SOARES - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 5 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038779-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHAMPION FARMOQUIMICO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CLAUZO HORTA OAB - GO50202 (ADVOGADO(A))

RENATO SALES GUIMARAES OAB - GO36220 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO BARROS NUNES (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 5 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028570-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA MATIAS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSON RAMOS ZORRON OAB - MS13183 (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO PAULO JOSE MIRANDA OAB - MS4265 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLETE CASEMIRO VIRGA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte AUTORA, via DJE para 

APRESENTAR UM ENDEREÇO VÁLIDO PARA CUMPRIMENTO DA CARTA 

PRECATÓRIA, uma vez que, é impossível cumprir com o endereço 

apresentado na manifestação de ID 15974558, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 5 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006531-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIO FERREIRA MARTINS FARIA FRANCA (AUTOR(A))

FERNANDA MARIA CICERO DE SA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI OAB - MT18652/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVALDO JORGE DA SILVA (RÉU)

JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS FILHO (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte Autora, via DJE para 

apresentar o endereço completo com CEP, para citação dos confinantes, 

no prazo de 15 dias. Cuiabá, 5 de novembro de 2018, Assinado 

Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ.
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014463-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JUNIOR DA SILVA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

5 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013193-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS DE ALCANTARA BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA OAB - MT0019555A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTUIR FERREIRA 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 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 5 

de novembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028782-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO CONSERVANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON PRADO OAB - SP313168 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HECOSERVICE CONSTRUCOES E SANEAMENTO EIRELI (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 5 

de novembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1037693-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAVIO FERREIRA VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT0007453A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. A parte Autora requer a concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

Código de Processo Civil, 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). Caso o autor 

não declare renda e/ou possua holerite, deverá apresentar os 03 últimos 

extratos de suas contas bancarias. De igual modo, intime-se a parte 

autora para que manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, o interesse na 

realização, ou não, de audiência de conciliação ou mediação prevista no 

artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, (art. 319, VII, do CPC), sob 

pena de indeferimento da inicial, no termos do art. 321, parágrafo único, do 

CPC. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001133-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT0009502A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT0012507A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DESBRATECH SERVICOS IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

MARCOS PAULO FIGUEIREDO NUNES (EXECUTADO)

ERUS GUSTAVO BONETTI RAMOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 5 

de novembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023905-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO LESSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 5 

de novembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002605-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT0016943S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZAFENETTO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 5 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013743-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRY POSSAMAI (EXEQUENTE)

CARMELINA POSSAMAI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PUPIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA OAB - SP196524 

(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 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 5 

de novembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035009-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA DE FATIMA DA SILVA DO NASCIMENTO OAB - SP168969 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WIRMA TARTARO LOPES (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 5 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032286-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOVAPORTFOLIO PARTICIPACOES S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CAIXETA RIBEIRO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VBTU TRANSPORTE URBANO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

SORAYA GALGANE ALVES CAIXETA RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para pagar 

as custas, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 5 de novembro de 2018, 

Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018293-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO TREVISAN EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO OAB - MT20891/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte Autora, via DJE 

parapromover o cumprimento de Sentença, no prazo de 15 dias. Cuiabá, 5 

de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005690-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO DANTAS CHIARADIA JACOB OAB - SP236205 (ADVOGADO(A))

MARILIA MENDES CHIARADIA OAB - SP383571 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATIVA VIAGENS E ECOTURISMO EIRELI - ME (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 5 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011656-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A 

(ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONELIA CARMEM ROSSETTO (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 5 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010606-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE H.C. MATTOS - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO ALVES DE SOUZA (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 5 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009050-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE MALDONADO TEIXEIRA (RÉU)

IMPORT LR TRADING-IMPORTACAO LTDA - EPP (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 5 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002729-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RICARDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM OAB - MT0021353A 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA OAB - MT23664/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS AUGUSTO YULE GARDES (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 5 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019294-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A BISPO DE SOUZA COMERCIO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 5 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, 
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Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026066-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT0003662A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREMOLDAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO 

EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 5 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020534-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACM PARTICIPACOES SOCIETARIAS EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BAGATELLI OKDE OAB - MT24763/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 5 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019257-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO DE ARRUDA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT0006707A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS DA SILVA JESUS (RÉU)

V S DE AMARAL JUNIOR EIRELI (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 5 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1115986 Nr: 17026-46.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY GUEDES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, RAPHAEL FERNANDES FABRINI - OAB:6.667, 

SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6499, UNIC - UNIJURIS - 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7.725/MT, 

MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15.642/MT

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade 

de intimar a parte Autora para manifestar sobre a petição de fls.200/211, 

no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1144832 Nr: 29522-10.2016.811.0041

 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: JOANA BATISTA DE FIGUEIREDO LIMA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO RAMIRES FONSECA - 

OAB:18.969/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

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

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca da 

proposta dos honorários periciais, havendo concordância a requerida 

deverá efetuar o depósito judicial referente ao montante dos honorários, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Ingrid Peres

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 242985 Nr: 11451-09.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAS LOCAÇÃO DE GUINCHOS E GUINDASTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL GERMANO DE CAMPOS 

NETO - OAB:OAB/MT 17.002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, Impulsiono os autos para 

intimar a parte Autora para requerer as providências que reputar 

necessárias, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 806912 Nr: 13392-47.2013.811.0041

 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: MILTON CORREIA MENACHO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos 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.: 1057830 Nr: 49963-46.2015.811.0041

 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 NILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 23.763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

GOMES - OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7.725/MT

 Nos termos da Legislação vigente impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte Autora para manifestar sobre a petição de fls. 2014/223, no 

prazo de cinco dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 168307 Nr: 17868-46.2004.811.0041

 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: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA, COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGRÍCOLAS FERRARIN LTDA, AGROPECUÁRIA PALMEIRA 

LTDA, WILSON NATAL FERRARIN, RONALDO FERRARIN, TONI FERRARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN WALTER WAHLBRINK - 

OAB:5658/MT, KELTON ALFREDO VOLPE - OAB:OAB/MT 19741, ROSE 

MIRIAN PELACANI - OAB:4209-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZA BENEDITA DE JESUS - 

OAB:2728/MT, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para tomar ciência 

dos documentos juntados, no prazo de cinco dias.

 Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 746677 Nr: 43898-74.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTORO E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:OAB/RS 75.894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, JOSÉ ANTÔNIO PAROLIN - OAB:8023

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito, intimando a 

parte executada, através de seu patrono, para efetuar o pagamento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 788185 Nr: 42136-86.2012.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A INTERGÁS COMERCIO DE GÁS LTDA - ME, 

JUSCILEIDE BARBOSA MORGAN, JOSÉ MARCOS MORGAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR DE SOUZA 

HUNGRIA - OAB:16800/MT

 : Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guias ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br.

Franciely Fonseca

Estagiária de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018657-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RADIO TELEVISAO BRASIL OESTE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

RADIO INDUSTRIAL DE VARZEA GRANDE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT0010246A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATUAL PRODUCAO E EVENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme 

requerido em petição de ID 15625575, nos termos dos artigos 835, inciso I 

e 854, ambos do Código de Processo Civil. Sendo positiva a resposta, 

transfira-se de imediato o valor para a Conta Única, desbloqueando-se os 

remanescentes e, após, intime-se a parte Executada acerca da penhora, 

conforme determina o artigo 854, §2º, do Código de Processo Civil. Do 

resultado acima, manifeste a parte Exequente no prazo de 05 (cinco) dias. 

Inexistindo manifestação da parte Exequente, intime-a pessoalmente para 

que promova o andamento do feito, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

Intimem-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037862-52.2018.8.11.0041

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:

JOHNATAN SOUZA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Observo que o presente feito foi distribuído erroneamente para 

esta Vara, pois os feitos relativos a causas decorrentes de operações 

realizadas por instituições financeiras, como na hipótese que se refere à 

alienação fiduciária, devem ser processados e julgados pelas varas 

especializadas de acordo com o Provimento n. 04/08/CM. Logo, declaro 

este Juízo incompetente para apreciar e julgar a demanda e, por 

consequência, determino a redistribuição do presente feito para uma das 

Varas Especializadas em Direito Bancário desta Comarca. Cumpra-se 

imediatamente, em razão da urgência que o caso requer. Intime-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037965-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR CANDIA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Lucimar Candia Barbosa ajuizou a presente Ação de Revisão 

de Fatura de Consumo de Energia c/c Indenização por Dano Moral com 

Pedido de Tutela de Urgência em face de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, ambos qualificados nos autos. A Requerente 

sustenta ser consumidor de energia elétrica fornecida pela concessionária 

Requerida, registrado sob a unidade consumidora n. 6/252593-9. Aponta 

que não houve alteração em seu consumo de energia elétrica, todavia, a 

fatura do mês de agosto de 2018, de forma injustificada, registrou o 

consumo de 580 kWh. Alega que o consumo faturado não reflete o 

consumo real da sua residência e que houve interrupção no fornecimento 

de energia. Objetiva, em sede de tutela de urgência, que a Requerida 

restabeleça o fornecimento de energia elétrica na sua residência. A inicial 

veio acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. A 

tutela de urgência poderá ser concedida, liminarmente, quando 

evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao 

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel 

Garcia Medina leciona: “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 a adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perigo. 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.” (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). A probabilidade do direito resta evidenciada pelos 

documentos que instruíram a inicial, em especial os de id n. 16252863, n. 

16252862, n. 16252859, n. 16252857 e n. 16252854, que demonstram que 

a fatura em discussão (mês 08/2018) encontra-se com consumo em valor 

exorbitante ao se comparar com a média de consumo da unidade 

consumidora n. 6/252593-9, fazendo presumir suposta irregularidade na 

medição. Por sua vez, resta em evidência a urgência do pedido, uma vez 
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que receber a notícia de corte no fornecimento de energia elétrica, por si 

só, causa a Requerente e a sua família, sem dúvida alguma, prejuízos de 

grande monta. Ainda mais, porque a demanda versa acerca de serviço de 

energia elétrica, bem considerado essencial à vida, saúde e à dignidade 

da pessoa humana, esta última fundamento da Constituição da República 

(art. 1º, inciso III, da CF). Desta forma, pelas provas carreadas aos autos, 

nesta fase de cognição sumária, entendo presentes os requisitos exigidos 

no artigo 300 do Código de Processo Civil para deferimento da tutela no 

que tange ao religamento da energia elétrica na residência da Autora. 

Diante do exposto, defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar 

que a concessionária Requerida restabeleça, no prazo de 02 (dois) dias, o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de n. 

6/252593-9, tão somente em relação à fatura em questão, enquanto 

pender o feito de julgamento. Em caso de descumprimento, fixo multa diária 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de 10 (dez) dias. 

Defiro à parte Autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Quanto a inversão do 

ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, 

estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: 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; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 25 de janeiro de 2019, às 10:08 horas, a 

ser realizada na sala 09 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Intime-se a 

Defensoria Pública Estadual conforme determina a Lei. Sirva a presente 

decisão como mandado que deverá ser cumprida por Oficial de Justiça 

Plantonista. Yale Sabo Mendes Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1031800-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUEDES & GARGAGLIONE ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO TEIXEIRA SANTOS DA SILVA (EXECUTADO)

AGROMERCANTIL CENTRO OESTE LTDA - ME (EXECUTADO)

ARMINDO FERREIRA BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Determino que a parte interessada comprove o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Comprovado o 

pagamento, cumpra-se a deprecata e após, devolva-se à Comarca de 

origem. Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação, 

com base na seção 7, art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no 

estado em que se encontra, observadas as providências pertinentes. 

Sirva a presente decisão como mandado. Cumpram-se. Intimem-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030879-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO VIDAL CAMPOS DA SILVA 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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1030879-37.2018.8.11.0041. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030870-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE CORDEIRO ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1030870-75.2018.8.11.0041. 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 
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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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030743-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA PEDROSA ROMERO (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):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1030743-40.2018.8.11.0041. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030728-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA GONCALINA DA SILVA ELIAS (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: 1030728-71.2018.8.11.0041. 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: 1037091-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO TELES PAULINO (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 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: 1037103-88.2018.8.11.0041

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)

 

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: 1037166-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA PONCE 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)

 

Certifico que, designo o dia 25/01/2019, às 11:44 Horas, para realização 
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da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037168-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA NETO (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 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: 1037174-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL PACHECO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 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: 1037185-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIFER VITORIA MUNIZ BARBOSA (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 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: 1037192-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DOS SANTOS FARIA (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 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: 1037198-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER SOARES DA SILVA DANTAS (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 08:48 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: 1037213-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZINETE MIRANDA 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 09:04 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: 1037220-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINHO BISPO DA COSTA (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)

 

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: 1037222-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EUGENIO 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 09:36 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000114-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS FERMINO MIRANDA DE BRITO (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: 1033059-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WESLEY LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DEVESA CINTRA OAB - MT0014230A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELLA LIMA DA SILVA LOPES (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 12/02/2019, às 11:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1038271-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STELLA MARIS SALGADO DE MACEDO (AUTOR(A))

CLAUDIO ANTONIO FERREIRA DE MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO CURVO OAB - MT0014511A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Processo n. 1038271-62.2017.8.11.0041 (p) VISTOS, Trata-se de AÇÃO 

DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, alegando os Autores em apertada 

síntese que são locatários de um imóvel onde funciona uma “LOJA DE 

VENDA DE PEÇAS DE TRATORES”, enquadrada como micro empresa, 

CNPJ n. 03.021.270/0001-77, IE n.13186260-0, e que estão inadimplentes 

com as faturas de energia elétrica dos meses 01/2016 e 02/2016, no valor 

total de R$ 2.180,93 (dois mil centos e oitenta reais e noventa e três 

centavos). Afirmam que como medida extrema de coerção a Requerida 

não proporcionou o parcelamento das faturas, razão pela qual, a 

necessidade de consignar em juízo o pagamento integral da dívida. 

Determinada a intimação das partes para juntarem aos autos elementos de 

prova a fim de amparar o pleito da gratuidade da justiça, sobreveio 

manifestação no id.n.14258523, justificando que a 1ª Requerente é dona 

de casa e sequer aposentada, e, quanto ao 2º Requerente, juntou holerite 

apontando o recebimento mensal de R$ 990,00 (novecentos e noventa 

reais). DECIDO. Primeiramente com relação ao pedido de concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça, verifico que os Requerentes a toda 

evidência, não fazem jus ao deferimento. Consta da petição inicial que 

ambos são locatários do imóvel onde está instalada a Unidade 

Consumidora bem ainda que no local funciona uma empresa “familiar” do 

qual os mesmos seriam sócios-proprietários, circunstância que afasta por 

completo a simples juntada de um único “holerite” em nome do 2º 

Requerente como se funcionário fosse daquela empresa. Não bastasse 

isso, extrai-se da narrativa dos fatos declinados na petição inicial que 

carecem os Autores de interesse de agir com o pleito consignatório, na 

medida em que a pretensão de “pagar integralmente” o débito existente 

junto à Requerida pode e deve ser realizado diretamente com o credor, 

sem a necessidade de intervenção judicial, mormente porque não há 

sequer informação de eventual recusa injustificada daquela em receber os 

valores dessa forma. Igualmente, a petição inicial sequer veio 

acompanhada da planilha de cálculo do valor atualizado da dívida, a qual 

está vencida desde o ano de 2016, tampouco há pretensão de efetuar o 

depósito acrescido de correção monetária e juros, como dispõe o artigo 

540 do CPC. É de bom alvitre registrar que os requisitos para a propositura 

da AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO estão também elencados no artigo 335 do 

Código Civil, sendo certo ainda que conforme dispõe o artigo 336 do 

referido códex, para que a consignação tenha força de pagamento será 

mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos 

os requisitos sem os quais não é valido o pagamento. Cumpre também 

frisar que a justificativa apresentada pelos Autores de que a Requerida 

não teria viabilizado o parcelamento da dívida não basta para a propositura 

da ação. Não há sequer suporte jurídico para impor à parte Requerida o 

recebimento de valor diverso daquele devido tanto tempo após o 

vencimento da dívida (art.313 do C.Civil), além do que a alteração da forma 

de cumprimento da obrigação é ato de mera liberalidade da companhia 

fornecedora de serviço de energia elétrica (art. 314 do Código Civil). 

Nesse passo, ressoa cristalina a existência de vício insanável que macula 

totalmente o prosseguimento do feito tornando impossível até mesmo a 

determinação de qualquer emenda da petição inicial (CPC, art. 321), 

porquanto não se trata de defeito capaz de dificultar o julgamento do 

mérito, mas sim carência de condição da ação que não comporta sequer a 

apreciação do mérito. Frente a isso, o indeferimento liminar da petição 

inicial é medida jurisdicional recomendada neste caso. A propósito: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR 

CARÊNCIA DE AÇÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO FACULTADA. 

VÍCIO INSANÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO 

EM PAGAMENTO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. VALORES 

DEPOSITADOS POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 

PRETENSÃO COM A FINALIDADE DE IMPEDIR EVENTUAL REVISÃO DE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA 

VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA DE 

AÇÃO. A oportunidade para que o autor emende a petição inicial é restrita 

a vícios sanáveis, como nas hipóteses em que a irregularidade se refere 

aos requisitos da petição inicial ou a defeitos que, embora dificultem o 

julgamento de mérito, possam ser corrigidos ou esclarecidos pelo autor. É 

desnecessário determinar a emenda quando o vício, relativo às condições 

da ação, é insanável. Na hipótese em que a petição inicial é indeferida por 

inadequação da via eleita, a sentença somente deve ser anulada se for 

demonstrado que o autor pretendia adequar os pedidos ao entendimento 

do Juízo, caso lhe fosse dada a chance de emendá-la. A defesa da via 

escolhida torna inequívoca a inutilidade de eventual despacho de emenda. 

A consignação em pagamento é cabível quando o credor se recusa a 

receber o pagamento ou dar quitação. Nesse caso, o devedor ou terceiro 

poderá requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou 

da coisa devida. O objetivo da consignação é extinguir a obrigação. A 

ação de consignação em pagamento não é o instrumento jurídico 

adequado para que a entidade de previdência complementar fechada, por 

ter recebido do patrocinador valores decorrentes de condenação em 

reclamação trabalhista, impeça eventual revisão de benefício 

previdenciário. Inexiste interesse processual quando o autor utiliza ação 

inadequada, uma vez que o provimento jurisdicional superveniente não 

será capaz de solucionar a crise jurídica vivenciada. Apelação 

desprovida. (Acórdão n.1048095, 20170110013137APC, Relator: HECTOR 

VALVERDE 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2017, Publicado 

no DJE: 26/09/2017. Pág.: 286-291) CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

PAGAMENTO PARCELADO. I - O indeferimento da petição inicial não 

configura negativa de prestação jurisdicional. II - A ação de consignação 

em pagamento é inadequada para postular parcelamento de débito já 

inadimplido. III - Apelação improvida. Unânime”. (20060110571468APC, 

Relator VERA ANDRIGHI, 1ª Turma Cível, julgado em 28/03/2007, DJ 

24/04/2007 p. 93) A par de tais considerações, a extinção do processo 

sem resolução do mérito é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, com 

fulcro no artigo 330, inciso III e artigo 485, inciso VI do Código de Processo 

Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENO os Autores ao pagamento das 

custas e despesas processuais, tendo em vista a ausência de 

comprovação de fazerem jus à concessão dos benefícios da gratuidade 

da justiça. Sem honorários advocatícios por não ter ocorrido a 

angularização processual. Preclusa a via recursal, arquive-se, 

observando as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1015014-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO OLAVARRIA DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELA DIAVAN (RÉU)

 

VISTOS, O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade formulado 

pela parte Requerente foi INDEFERIDO, e, apesar de intimada deixou 

transcorrer in albis o prazo para comprovar o recolhimento das custas 

processuais, dando ensejo ao cancelamento da distribuição, nos termos 

do artigo 290 do CPC. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a 

Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo 

não será extinto em razão do abandono de causa, mas, sim, em razão da 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (recolhimento das custas e documentos necessários 

para propositura da ação). Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - 

RS (2011/0086537-0) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI 
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RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN ADVOGADO : RICARDO 

RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A ADVOGADO : JORGE 

ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREPARO NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de preparo no prazo de 

30 dias impõe o cancelamento da distribuição, independentemente de 

intimação pessoal, nos termos do art. 257 do CPC. - Recurso especial 

provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA NANCY ANDRIGHI 

Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. 

FALTA PAGAMENTO CUSTAS. DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a 

intimação pessoal da parte para que o magistrado determine o 

cancelamento da distribuição por falta de pagamento de custas. 

Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não configurado. Súmula n. 

83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1363777/RS, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 

04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 257 DO CPC. PRAZO DE 30 DIAS. 

DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 30 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 257 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 30 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição (art.248 da 

CNGC alterado pelo Provimento n. 82/2014-CGJ). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000268-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FRATA DOS SANTOS OAB - MT0013675A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº.1000268-04.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos, 

verifico a ocorrência de irregularidade nos atos praticados pelo 

r.causídico subscritor dos documentos do Id.15476136 ao 15476551. 

Observo que, procuração do Id.15476139 (replicada no Id.15476551) 

indicou, de forma genérica, que a finalidade do mandato é “[...] 

acompanhar a ação conta a MRV referente não recebimento da unidade 

por vício construtivo.” (sic, g.n.), sem mencionar o numero dos autos que 

se refere, estando a petição de juntada endereçada à um processo físico 

o destinatário da outorga (nº2327-37.1985.811.0041 – 573548). Além 

disso, foi outorgada em 11/09/2018, após o substabelecimento do 

Id.15476140 (Id.15476549 – 03/07/2018), elaborado antes da renúncia do 

Id.15214746 (31/08/2018), estando o substabelecimento sem 

comprovação da ciência da r.causídica responsável pela ação naquele 

momento, ou seja, o subscritor do substabelecimento sequer detinha 

poderes para substabelecer (nestes autos), tampouco para revogar atos 

anteriores de responsabilidade da Advogada devidamente constituída para 

a distribuição da ação, e que não participou do ato, sendo o 

substabelecimento inválido. Tais inconsistências, além de causar tumulto 

processual, poderá prejudicar o interesse do jurisdicionado, inviabilizando 

o deferimento do substabelecimento vindicado nos Id.15476136 ao 

15476551, que pode ser retificado a qualquer tempo pelo profissional com 

poderes para o ato. Imperioso relembrar que, em que pese ser 

imprescindível submeter à análise do juiz a habilitação em processo em 

trâmite, o procedimento virtual para alterar a representação postulatória da 

parte no sistema do PJe-MT, é exclusivo do “perfil do Advogado”, 

incumbindo somente ao profissional substituído/substituto à habilitação nos 

autos que pretenda atuar, confira o artigo 21 da Resolução nº 03/2018-TP 

(que trata do Processo Judicial Eletrônico – PJe neste Estado): Art. 21. 

Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à 

habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através 

da funcionalidade “Solicitar Habilitação”. § 1º Em caso de descumprimento 

da regra definida no caput deste artigo, o magistrado deverá intimar o 

advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema, 

no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos 

praticados pelo advogado. § 2º O peticionamento avulso será utilizado 

apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos 

cuja parte representada já possua advogado habilitado neste caso, a 

alteração da habilitação não é automática e depende da análise do Juízo. 

Portanto, após a análise do juiz e deferimento da substituição/habilitação 

postulatória, compete ao profissional atuante nos autos, realizar a 

habilitação e cadastramento processual do novo advogado, bem como a 

desvinculação do profissional substituído, podendo ser encontrado no 

endereço eletrônico http://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/ o tutorial autodidático 

que auxilia com o “passo a passo” do procedimento. Derradeiro, verifico 

que há (10) meses a marcha processual vem sofrendo com imbróglio de 

caráter formal e material intransponíveis, e os ônus pela adequação 

imprescindível da petição inicial, sendo suportados pelo jurisdicionado, 

comparecendo aos autos os novos postulantes no Id.15476547, 

pleiteando a devolução do prazo para a apresentação da emenda a inicial 

deliberada nos autos. Em homenagem aos princípios da cooperação, 

sobretudo à garantia do devido processo legal, não vislumbro prejuízo à 

qualquer das partes, deferir o pedido formulado pelos novos 

procuradores, nos termos do despacho do Id.13483625, notadamente não 

houve a triangulação processual, o que por si só, possibilita retificação a 

peça inicial (artigo 329, inciso I do CPC), devendo, contudo, ser 

apresentada “EMENDA SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO INICIAL”. Saliento 

ainda que, é notória a multiplicidades de emendas e manifestações 

encartadas nos autos, inclusive com documentos novos e em duplicidade, 

dificultando sobremaneira a analise jurisdicional, sobretudo o exercício do 

direito de defesa. Razão porque, deverá a parte Autora, por oportunidade 

da emenda à inicial, instruir a peça com todas as provas com que pretende 

demonstrar a verdade dos fatos alegados, preenchendo com extremo 

rigor os requisitos do artigo 319 do CPC, e ainda sinalizar com clareza 

(indicando o nº do ID) todos os documentos que entender dispensável e 

que estiverem em duplicidade nos autos (incluindo os relativos a sua 

própria atuação), a fim de que seja determinado a indispobilidade dos 

mesmo, sob pena de ordem de exclusão de ofício, daqueles documentos 

que este juízo reputar desnecessário ao deslinde da causa. ANTE AO 

EXPOSTO, nos termos do artigo 321 c/c artigo 329 do CPC e Resolução 

03/2018-TP, DEFIRO o pedido formulado no Id.15476547 quanto a 

devolução do prazo para apresentação de emenda a inicial, e CONCEDO à 

parte Autora o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo: 1) ACOLHO a 

renúncia do Id.15214735 e DECLARO cumprido o artigo 112, §1º do CPC. 

Contudo, ADVIRTO à r.causídica Renunciante e ao Sucessor constituído 

nos autos, acerca da responsabilidade exclusiva do patrono atuante nos 

autos quanto a retificação/habilitação/substituição postulatória no sistema 

do PJe-MT, nos termos do artigo 21 da Resolução 03/2018-TP, cessando a 

responsabilidade de ambos os profissionais a esse respeito, após as 

devidas alterações cadastrais, executadas exclusivamente pelo “perfil do 

Advogado”. 2) ADITAR A PETIÇÃO INICIAL, instruindo a peça com todas 

as provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, 

preenchendo com extremo rigor os requisitos do artigo 319 do CPC, e 

ainda sinalizar com clareza (indicando o nº do ID) todos os documentos 

que entender dispensável e que estiverem em duplicidade nos autos, a fim 

de que sejam riscados dos do feito, sob pena de ordem de exclusão de 

ofício, daqueles documentos que este juízo reputar desnecessário ao 

deslinde da causa, observando ainda às ponderações jurisdicionais do 

Id.11709165 e Id.13483625, sob pena de indeferimento do pedido de tutela 

de urgência. 3) INDEFIRO a juntada do substabelecimento do Id.15476140 

e Id.15476549, eis que não há nos autos qualquer prova de que o 

Subscritor possuía poderes para a realização do ato, principalmente em 
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razão de naquela data o processo estar sob patrocínio individual da 

r.causídica constituída no Id.11301175. Considerando ainda que, a atual 

sistemática concebida no PJE reforça a necessidade de atuação conjunta 

dos usuários internos (juízes e servidores) e externos (partes, 

advogados, etc...), bem ainda, diante dos inúmeros percalços enfrentados 

na análise dos autos eletrônicos nos casos de emenda da petição inicial, a 

fim de evitar trabalho desnecessário para todos os usuários (analisar as 

duas petições - a inicial e a emenda) e otimizar o fluxo normal do 

processo, DETERMINO à parte Autora que apresente NOVA PETIÇÃO 

inicial, nomeando o arquivo como “EMENDA SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO 

INICIAL”. Reitero que com a apresentação da NOVA petição inicial, o ID 

correspondente a juntada da peça a ser substituída deverá ser riscado e 

seu conteúdo não estará mais disponível para visualização/consulta. Nos 

termos da Resolução TJ-MT/TP Nº 03/2018, que dispõe sobre a 

implantação e a Regulamentação do Processo Judicial Eletrônico – PJE no 

âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, de acordo com a Resolução 

nº185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, determinando especialmente 

que: 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. 

Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para análise 

ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1014656-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ LAMON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULINIL GONCALVES ARINI OAB - MT1136/O (ADVOGADO(A))

ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA OAB - MT0019718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSÁLIA PEREIRA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº.1014656-09.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, O artigo 319 do CPC 

estabelece os requisitos indispensáveis da petição inicial e, no caso do 

procedimento especial, esse dispositivo deve ser adequado às 

peculiaridades de cada procedimento. Na hipótese de ação possessória, a 

petição inicial do instituto, além dos requisitos indispensáveis do artigo 319 

do CPC, deve conter ainda os requisitos exigidos no artigo 561 do mesmo 

Diploma Legal, principalmente quando contiver pedido liminar, são eles: Art. 

561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho 

praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a 

continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a 

perda da posse, na ação de reintegração. No caso dos autos, a parte 

Autora formulou pedido de concessão do beneficio da assistência 

judiciária gratuita, sem juntar elementos de prova capaz de subsidiar 

alegada condição de hipossuficiência. Conseguinte, o Autor denominou a 

ação como sendo de “Ação de Reintegração de Posse”, discorreu na 

causa de pedir que é proprietário de um imóvel que foi “voluntariamente” 

entregue à posse de sua ex-convivente, ora Requerida, enquanto se 

ausentou do imóvel para tratamento de saúde, porém ao retornar e 

reivindicar o bem, a Requerida estaria se recusando a devolve-lo ao 

Requerente. No entanto, inaugura a exordial afirmando que a relação 

tratada nos autos é “relação de consumo”, não cumpre adequadamente os 

requisitos do artigo 319, nem tampouco do artigo 561. Isto porque, a 

exordial não qualificou integral as partes, nem mesmo o próprio Autor, com 

todos os elementos exigidos no inciso II do artigo 319; os fatos e os 

fundamentos jurídicos não se amoldam ao procedimento especial eleito, a 

causa de pedir não declina qualquer dado cronológico (datas) que viabilize 

a apuração do tempo da posse da Ré, data do esbulho; o exercício da 

posse pelo Autor e a perda da posse; enfim, o Requerente não zelou pela 

observância mínima dos preceitos legais na elaboração da peça, 

pleiteando inclusive a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na 

relação narrada, impondo-se o indeferimento da inicial de pronto, não 

fossem os princípios da cooperação e economia processual. Por fim, a 

procuração outorga poderes à r.causídica do Id.13427113, destoa do 

representante processual que protocolizou a ação. Considerando que o 

certificado digital é a assinatura eletrônica do advogado constituído pela 

parte, deve o Requerente regularizar a representação processual. ANTE 

AO EXPOSTO, nos termos do artigo 321 do CPC, CONCEDO à parte Autora 

o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo: 1) JUNTAR aos autos a atual 

Declaração de Imposto de Renda, a fim de demonstrar a insuficiência de 

financeira para suportar as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento, sob pena de indeferimento do benefício, de acordo com o artigo 

99, §2º, do CPC. 2) ADITAR A PETIÇÃO INICIAL, instruindo a peça com 

todas as provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados, preenchendo com extremo rigor os requisitos do artigo 319 e 

artigo 561 do CPC, especialmente a qualificação das partes incluindo 

endereço eletrônico, adequar a narrativa fática aos fundamentos jurídicos 

incluindo o esclarecimento da relação de consumo que impõe a aplicação 

do CDC, identificar os fatos com datas de ocorrência nos termos exigidos 

pelo procedimento especial, e ainda SINALIZAR com clareza (indicando o 

nº do ID) todos os documentos que possam ser riscados dos autos, sob 

pena de ordem de exclusão de ofício, daqueles documentos que este juízo 

reputar desnecessário ao deslinde da causa, sob pena de indeferimento 

da petição inicial. Considerando ainda que, a atual sistemática concebida 

no PJE reforça a necessidade de atuação conjunta dos usuários internos 

(juízes e servidores) e externos (partes, advogados, etc...), bem ainda, 

diante dos inúmeros percalços enfrentados na análise dos autos 

eletrônicos nos casos de emenda da petição inicial, a fim de evitar trabalho 

desnecessário para todos os usuários (analisar as duas petições - a 

inicial e a emenda) e otimizar o fluxo normal do processo, DETERMINO à 

parte Autora que apresente NOVA PETIÇAO inicial, nomeando o arquivo 

como “EMENDA SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO INICIAL”. Reitero que com a 

apresentação da NOVA petição inicial, o ID correspondente a juntada da 

peça a ser substituída deverá ser riscado e seu conteúdo não estará mais 

disponível para visualização/consulta. Nos termos da Resolução TJ-MT/TP 

Nº 03/2018, que dispõe sobre a implantação e a Regulamentação do 

Processo Judicial Eletrônico – PJE no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, de acordo com a Resolução nº185/2013 do Conselho Nacional de 

Justiça, determinando especialmente que: 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. DETERMINO ainda, que o r. causídico titular do certificado digital 

que assinou digitalmente a petição inicial, no mesmo prazo, junte aos autos 

o instrumento procuratório relativo aos poderes outorgados pelo Autor, 
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sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 104 e 321 do CPC. Decorrido o 

prazo supra, voltem os autos conclusos para análise ulteriores 

deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037829-62.2018.8.11.0041

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)

K. R L. DE CASTRO E CIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Restituição por Danos Materiais c/c 

Indenização por Dano Moral, onde a parte autora requer a gratuidade da 

justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar com as 

despesas processuais. O pedido encontra-se instruído com os 

documentos indispensáveis, preenchendo os requisitos do artigo 319 do 

CPC. Assim, presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Dando cumprimento 

ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor o agendamento 

eletrônico no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), de data para 

realização de audiência conciliatória, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Havendo nos autos interesse de Menor dê-se vista dos 

autos ao I. Representante do Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037831-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIRA RIBEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Restituição por Danos Materiais c/c 

Indenização por Dano Moral, onde a parte autora requer a gratuidade da 

justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar com as 

despesas processuais. O pedido encontra-se instruído com os 

documentos indispensáveis, preenchendo os requisitos do artigo 319 do 

CPC. Assim, presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Dando cumprimento 

ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor o agendamento 

eletrônico no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), de data para 

realização de audiência conciliatória, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, citem-se as partes requeridas, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Havendo nos autos interesse de Menor dê-se vista dos 

autos ao I. Representante do Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012882-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA GARIBALDI ROBERTO (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 interpostos 

tempestivamente. No ensejo, encaminho intimação da parte Embargada 

(Autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido 

recurso.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037866-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CMT IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO OAB - MT0013700A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR COSME DE PAIVA (EXECUTADO)

CASTOR SERVICOS EM MECANICA PESADA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, instruído com os 

documentos necessários, incluindo o Título Executivo (Contrato de 

Locação), e comprovante de recolhimento das custas processuais. 

Cite-se a parte(s) executada(s) para, no prazo de 03 (três) dias, contado 

da citação, efetuar o pagamento da dívida (CPC, artigo 829). Nos termos 

do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios 

a serem pagos pelo (s) executado (s) em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da execução. Expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação 

de bens, constando expressamente do mandado que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida 

para metade, ou seja, para 5% (cinco por cento) do valor do débito (CPC, 

artigo 827, § 1º). Conste, também, que o executado, independentemente 

de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias. Do mandado também deverá 

constar que se o oficial de justiça não encontrar o executado, deverá 

arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução e que nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurará o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa (CPC, artigos 252/254), certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (CPC, artigo 830 e § 1º). Decorrido o 

prazo de 03 (três) dias sem pagamento, deverá o senhor oficial de justiça 
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proceder de imediato à penhora de bens, tantos quantos bastem para o 

pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários 

advocatícios, e a sua avaliação, lavrando o respectivo auto, intimando-se, 

na mesma oportunidade, o (s) executado (s) (CPC, artigo 841, § 3º) e seu 

cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre 

imóvel (CPC, artigo 842). Ressaltando, que não se tratando de parte 

beneficiária da gratuidade, a parte deverá comprovar nos autos o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, podendo consultar através do 

site (serviços-guias-diligência-emissão de guia de diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho, 

anexando nos autos o comprovante original do depósito da diligência, 

efetuado na conta dos oficiais de justiça, de acordo com o disposto na 

Portaria 64/2013/DF. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038001-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON NERI PEREIRA OAB - SP244484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Reparação por Danos Materiais, que vem 

instruída com os documentos indispensáveis, preenchendo os requisitos 

exigidos pelo artigo 319 do CPC. Custas Recolhidas. Assim, para 

cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor que 

agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037775-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FERREIRA DE LUCENA (REQUERENTE)

DENISE EUZEBIO GONCALVES DE LUCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ARAUJO OAB - SP132530 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID DOS REIS MELO (REQUERIDO)

EL GOURMET BUFFET E EVENTOS (REQUERIDO)

VIVIANE CRISTINA DOS REIS MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Em que pese estarem elencados no artigo 260 do CPC, os 

requisitos essenciais da carta precatória, nota-se que a presente missiva 

não se encontra revestida dos requisitos legais, vez que vem 

desacompanhada da cópia do despacho judicial e do instrumento do 

mandato conferido ao advogado. Dessa forma, fundamentado no que 

dispõe o inciso I, do art. 267, do CPC, devolva-se a presente carta 

precatória ao Juízo de origem, observando as formalidades legais, 

estabelecidas na CNGC/MT. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037992-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GRÉCIA II (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA FRANÇA DE VASCONCELOS SOUZA (REQUERIDO)

WILSON LUIZ DE VASCONCELOS SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, De acordo com o art. 260, inciso II, do CPC, são requisitos da carta 

precatória o inteiro teor da petição, do despacho judicial e o instrumento do 

mandato conferido ao advogado. Em que pese estarem elencados no 

artigo 260 CPC, os requisitos essenciais da carta precatória, no presente 

caso, verifica-se que a missiva não se encontra revestida dos requisitos 

legais, sendo distribuída desacompanhada de cópia da petição inicial e da 

Procuração, bem como, da guia de recolhimento das custas processuais. 

Diante do exposto, fundamentado no que dispõe o inciso I, do art. 267, do 

CPC, devolva-se a presente carta precatória ao Juízo de origem, 

observando as formalidades legais, estabelecidas na CNGC/MT. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038031-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENI DE JESUS PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDIANARA TAMIRES NEZZI DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Carta Precatória que tem como objeto: citação. A parte 

Requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, e vem assistida pela 

Defensoria Pública dispensando a apresentação do instrumento 

procuratório. Dessa forma, estando a presente missiva revestida dos 

requisitos exigidos pelo artigo 260 do CPC, determino o cumprimento da 

ordem deprecada, servindo a cópia da presente como mandado. 

Atendam-se as disposições contidas no artigo 1.212 e seguintes da 

CNGC/TJMT. Após o cumprimento, devolva-se à comarca de origem com 

as homenagens deste Juízo, com as baixas necessárias disciplinadas na 

CNGC/MT. Intime-se a parte Requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038091-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE CARNELOSI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA LOPES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - PR28901 

(ADVOGADO(A))

SILVIO SUNAYAMA DE AQUINO OAB - PR33911 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO GOMES DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos. Trata-se de Carta precatória que traz por objeto a citação da parte 

requerida, e vem acompanhada dos documentos necessários, 

preenchendo os requisitos exigidos pelo art. 260 do CPC, incluindo o 

comprovante de recolhimento das custas. No caso, resta pendente o 

recolhimento da diligencia para cumprimento do ato deprecado. Dessa 

forma, não se tratando de parte beneficiária da gratuidade, intime-se o 

patrono da parte requerente para comprovar nos autos o pagamento da 

diligência do oficial de justiça. Consigne-se que poderá consultar através 

do site (serviços-guias-diligência-emissão de guia de diligência) os valores 

e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho, 

anexando aos autos o comprovante original do depósito do recolhimento 

da diligência, efetuado na conta dos oficiais de justiça, de acordo com a 

Portaria 64/2013/DF. Depositada a diligência, determino o cumprimento da 
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ordem deprecada, servindo a cópia da presente como mandado. 

Atenda-se a disposição contida no artigo 1.212 e seguintes da 

CNGC/TJMT. Após o cumprimento da missiva, devolva-se à comarca de 

origem com nossas homenagens, e as baixas necessárias. Às 

providências. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038208-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

VILMAR SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO(A))

CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN OAB - MT0012998A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SANTIAGO DE MATTOS ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos. Trata-se de Carta precatória que traz por objeto a citação da parte 

requerida, e vem acompanhada dos documentos necessários, 

preenchendo os requisitos exigidos pelo art. 260 do CPC, incluindo o 

comprovante de recolhimento das custas. No caso, resta pendente o 

recolhimento da diligencia para cumprimento do ato deprecado. Dessa 

forma, não se tratando de parte beneficiária da gratuidade, intime-se o 

patrono da parte requerente para comprovar nos autos o pagamento da 

diligência do oficial de justiça. Consigne-se que poderá consultar através 

do site (serviços-guias-diligência-emissão de guia de diligência) os valores 

e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho, 

anexando aos autos o comprovante original do depósito do recolhimento 

da diligência, efetuado na conta dos oficiais de justiça, de acordo com a 

Portaria 64/2013/DF. Depositada a diligência, determino o cumprimento da 

ordem deprecada, servindo a cópia da presente como mandado. 

Atenda-se a disposição contida no artigo 1.212 e seguintes da 

CNGC/TJMT. Após o cumprimento da missiva, devolva-se à comarca de 

origem com nossas homenagens, e as baixas necessárias. Às 

providências. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038261-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON SALDANHA (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte autora formula requerimento de gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeira para arcar com as 

despesas processuais, deixando, contudo, de anexar ao pedido o 

documento hábil de comprovação de renda, para análise do pedido. No 

caso, tratando-se de pessoa autônoma, deverá a parte requerente anexar 

aos autos cópia da Declaração de Imposto de Renda, documento hábil de 

comprovação da alegada hipossuficiência. Desse modo, fundamentado no 

que dispõe o artigo 99, § 2 do CPC, intime-se o requerente, via DJE, por 

seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

demonstrando que faz jus a gratuidade requerida, anexando no feito o 

documento acima especificado, ou ainda, para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais. Consigne-se que o não atendimento de tal 

providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo 

único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038366-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. P. M. (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente menor representada 

por sua genitora, requer a gratuidade da justiça, a alegando não possuir 

condições financeiras para arcar com os encargos processuais. O pedido 

encontra-se instruído com os documentos imprescindíveis, preenchendo 

os requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC. Assim, presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, concedo a parte 

requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, fundamentado 

no que dispõe o § 3º do artigo 99 do CPC. No caso, resta demonstrado 

que ouve a postulação administrativa, com decurso de mais de trinta dias 

desde o protocolo junto à seguradora sem ser atendido. Assim, 

fundamentado no que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Havendo nos autos 

interesse de menor, dê-se vista do feito ao Ilustre representante do 

Ministério Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037810-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESIEL DA CONCEICAO MONTEIRO (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido vem instruído com os 

documentos indispensáveis a propositura da ação, preenchendo os 

requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC. Dessa forma, presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

§ 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da 

Gratuidade da Justiça. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor o agendamento eletrônico no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), de 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, 
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e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037673-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON DA SILVA LUCIO (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

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido vem instruído com os 

documentos indispensáveis a propositura da ação, preenchendo os 

requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC. Dessa forma, presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

§ 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da 

Gratuidade da Justiça. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor o agendamento eletrônico no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), de data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037863-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO JOSE DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido vem instruído com os 

documentos indispensáveis a propositura da ação, preenchendo os 

requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC. Dessa forma, presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

§ 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da 

Gratuidade da Justiça. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor o agendamento eletrônico no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), de data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037867-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBSON LEMES 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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido vem instruído com os 

documentos indispensáveis a propositura da ação, preenchendo os 

requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC. Dessa forma, presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

§ 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da 

Gratuidade da Justiça. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor o agendamento eletrônico no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), de data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 
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apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037918-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA APARECIDA DE SOUZA 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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido vem instruído com os 

documentos indispensáveis a propositura da ação, preenchendo os 

requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC. Dessa forma, presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

§ 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da 

Gratuidade da Justiça. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor o agendamento eletrônico no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), de data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037976-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERLINA BATISTA LOVATO (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

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido vem instruído com os 

documentos indispensáveis a propositura da ação, preenchendo os 

requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC. Dessa forma, presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

§ 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da 

Gratuidade da Justiça. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor o agendamento eletrônico no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), de data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038344-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDERSON GONCALVES DE SOUZA (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

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido vem instruído com os 

documentos indispensáveis a propositura da ação, preenchendo os 

requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC. Dessa forma, presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

§ 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da 

Gratuidade da Justiça. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor o agendamento eletrônico no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), de data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037865-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DA COSTA SIQUEIRA (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 
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Seguro Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos 

exigidos nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. A provocação 

do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, em demandas 

envolvendo Cobranças de indenizações relacionadas ao seguro DPVAT, 

já foi reconhecida pelo STF no julgamento de 03/09/2014 do Recurso 

Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, reafirmado no RE 

839.314. Dessa forma, não estando configurada a formação de conflito a 

ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via DJE, por 

seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, anexando 

nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, concedo a parte requerente os benefícios da 

Gratuidade da justiça, até que se prove o contrário – art. 99, § 3º do CPC. 

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos à 

conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038189-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DOS SANTOS (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

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos 

exigidos nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. A provocação 

do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, em demandas 

envolvendo Cobranças de indenizações relacionadas ao seguro DPVAT, 

já foi reconhecida pelo STF no julgamento de 03/09/2014 do Recurso 

Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, reafirmado no RE 

839.314. Dessa forma, não estando configurada a formação de conflito a 

ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via DJE, por 

seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, anexando 

nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, concedo a parte requerente os benefícios da 

Gratuidade da justiça, até que se prove o contrário – art. 99, § 3º do CPC. 

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos à 

conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038172-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FIGUEIREDO ALBUQUERQUE (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

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos 

exigidos nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. A provocação 

do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, em demandas 

envolvendo Cobranças de indenizações relacionadas ao seguro DPVAT, 

já foi reconhecida pelo STF no julgamento de 03/09/2014 do Recurso 

Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, reafirmado no RE 

839.314. Dessa forma, não estando configurada a formação de conflito a 

ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via DJE, por 

seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, anexando 

nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, concedo a parte requerente os benefícios da 

Gratuidade da justiça, até que se prove o contrário – art. 99, § 3º do CPC. 

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos à 

conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038047-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEMUELL SANTOS FORTUNATO (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido vem instruído com os 

documentos indispensáveis a propositura da ação, preenchendo os 

requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC. Dessa forma, presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

§ 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da 

Gratuidade da Justiça. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor o agendamento eletrônico no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), de data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038051-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZINETE DA SILVA LAMEU (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

 

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 vem instruído com os 

documentos indispensáveis a propositura da ação, preenchendo os 

requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC. Isto posto, e presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

§ 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente os benefícios da 

Gratuidade da Justiça. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor o agendamento eletrônico no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), de 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: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 132 de 531



central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038068-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido vem instruído com os 

documentos indispensáveis a propositura da ação, preenchendo os 

requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC. Isto posto, e presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

§ 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente os benefícios da 

Gratuidade da Justiça. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor o agendamento eletrônico no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), de data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038184-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON LUIZ ALVES DELGADO (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

 

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 vem instruído com os 

documentos indispensáveis a propositura da ação, preenchendo os 

requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC. Isto posto, e presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

§ 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente os benefícios da 

Gratuidade da Justiça. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor o agendamento eletrônico no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), de data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038274-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE REGIS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido vem instruído com os 

documentos indispensáveis a propositura da ação, preenchendo os 

requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC. Isto posto, e presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

§ 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente os benefícios da 

Gratuidade da Justiça. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor o agendamento eletrônico no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), de data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 
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alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022109-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIFORT SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA OAB - MT19190/O (ADVOGADO(A))

ALYNE D REVELLIN RODRIGUES OAB - MT21185/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAJE TRELICADA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (RÉU)

 

VISTOS, Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA em que a Requerida apesar de 

devidamente citada deixou transcorrer o prazo legal sem apresentação de 

embargos, tampouco efetuou o pagamento. Segundo o disposto no art. 

701, §2º do CPC, se a parte não cumprir a ordem, ou não opuser os 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o titulo executivo. ANTE O 

EXPOSTO, ocorrida a revelia, nos termos dos arts. 487, I c/c art. 701,§2º 

do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e via de 

consequência, declaro constituído de pleno direito, em titulo executivo, o 

crédito do Autor e CONVERTO O MANDADO INICIAL EM MANDADO 

EXECUTIVO, prosseguindo-se o presente feito em conformidade com o art. 

513,§1º e seguintes do CPC. Condeno a parte Requerida ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, atento aos vetores previstos no artigo 85, §2º do 

CPC. Transitado em julgado (art. 346 do CPC), INTIME-SE o devedor 

PESSOALMENTE (art.513,II do CPC), para efetuar o pagamento do débito 

no prazo de 15 dias, sob pena de incidir na multa de 10% prevista no art. 

523,§1º do CPC. Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, exibindo demonstrativo atualizado do 

débito. Determino à secretaria judicial que proceda a retificação no registro 

e autuação deste feito, para fazer constar o nome da ação como 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL, e as demais alterações na distribuição e 

no Sistema Apolo, de modo, que passe a figurar o Requerente como 

Exequente e a parte Requerida como Executada. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028645-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAMOS 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003297-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO DE SOUZA SIQUEIRA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 12/02/2019, às 09:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005033-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON APARECIDO MARQUES DA CRUZ (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, encaminho intimação da parte Autora, para manifestar-se 

acerca do pagamento voluntário da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027605-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN JUNIO GONCALVES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019360-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMARO BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/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))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora, para manifestar-se 

acerca do pagamento voluntário da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032703-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE BERTOLLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

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: 1026945-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ANUNCIACAO DE SOUZA (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
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Processo Número: 1008890-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS 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:

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: 1004055-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, 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: 1032369-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO 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))

 

Certifico que, os embargos de declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, encaminho intimação da parte Embargada 

(Requerido) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido 

recurso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001642-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DE JESUS PAES 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:

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-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1037346-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGLISEY VOLCOV FABRIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALI AKEMI NISHIYAMA OAB - MT19082/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PJE nº 1037346-66.2017.8.11.0041 (p) VISTOS, Em se tratando de 

PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA, devolvo aos 

autos ao cartório para o cumprimento do disposto no artigo 383 do CPC, 

conforme restou determinado na decisão proferida no id.n.12620389. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028263-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAAHA GAYVA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT8575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, procedo com a intimação da parte Requerida/recorrida, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1031860-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GARCIA DA COSTA OAB - MT0013791A-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))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora, para manifestar-se 

acerca do pagamento voluntário da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002303-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora, para manifestar-se 

acerca do pagamento voluntário da condenação.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 111412 Nr: 2333-14.2003.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLADISLAU KUVIATZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4.061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3.551/MT

 Código: 111412

 Vistos, etc.

 Compulsando detidamente este feito, CHAMO O FEITO A ORDEM para 

REVOGAR a decisão de fls. 1.372.

 Com efeito, malgrado a missiva expedida as fls. 1.255 não tenha sido 

juntada a estes autos até a presente data, após a impressão de todos os 

seus andamentos extraídos do site do TJ/MT, que segue em anexo para 

fazer parte integrante deste decisum, constata-se que o Juízo Deprecado 

declarou PRECLUSA a produção da prova testemunhal pretendida pelo 

Embargante, finalidade única da referida Carta Precatória.

Ainda, verifica-se no bojo destes autos (fls. 1.262/1280) que o 

Embargante interpôs recurso de Agravo de Instrumento desta decisão, 

todavia, o referido recurso foi julgado deserto, conforme certidão da 

secretaria deste Juízo lavrada as fls. 1.306 e espelho de andamento 

juntado as fls. 1.307/1.309.

Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de fls. 1.373 e DECLARO ENCERRADA 

A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, determinando o retorno destes autos 

conclusos para proferir sentença.

Intime-se. Cumpra-se.
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Cuiabá (MT), 30 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 790733 Nr: 44784-39.2012.811.0041

 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: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDRAURRE - OAB:12.750

 Código – 790733.

VISTOS,

A parte Exequente à fl. 159 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Executada às fls. 157/158 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. 158 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada à fl. 159v.

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, 31 de Outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 456234 Nr: 27071-22.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEYDSON RAUFF AMORIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZITA MARTINS DE TAL, BANCO DO BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 Código – 456234.

VISTOS,

A parte Requerente às fls. 228/229 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Requerida às fls. 209/214 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.

Expeçam-se ALVARÁS do valor depositado à fl. 211 em favor da parte 

Requerente, a serem creditados nas contas indicadas à fl. 228v.

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, 31 de Outubro de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 280837 Nr: 6275-15.2007.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA NUNES XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LISIANE VALERIA LINHARES 

SCHMIDEL - OAB:9.358/MT, RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO SILVA - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, impugnar a 

contestação de fls. 124/127 ofertada nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 735007 Nr: 31346-77.2011.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Certifico que, encaminho intimação do requerido para, no prazo legal 

manifestar nos autos acerca das fls. 136.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 905820 Nr: 34119-90.2014.811.0041

 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: JURANDIR ANTONIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO DE FREITA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA 

- OAB:6499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON RUBENS DO ESPIRITO 

SANTO - OAB:7463/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para comparecerem na 

data 12/11/2018, as 13:30 horas, para o inicio dos trabalhos periciais na 

sede da MEDIAPE, no endereço: AV. ISAAC PÓVOAS, Nº 586, sala 1-B 

Bairro: Centro Norte, CEP: 78.005.340, Telefone (65) 3322-9858, conforme 

informações nas fls. 56/62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 68282 Nr: 4884-98.2002.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS RAMOS, VELSIR 

BRESSAN, NELSON BRESSAN, HILARIO CELUPPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 68282

 Vistos, etc.

 DEFIRO o pedido de fls. 211. Aguarde-se o julgamento dos Embargos de 

Devedor em apenso.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 30 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 451664 Nr: 23884-06.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO VANDERLEI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH CLAUCIA DE 

OLIVEIRA NAZARIO SILVA - OAB:DEFENSORA PUBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerido para, no prazo legal 

manifestar nos autos acerca das fls. 202.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes
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 Cod. Proc.: 400930 Nr: 33657-12.2009.811.0041

 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: EDIVALDO RODRIGUES DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:OAB/MT 5.652, SIMONE CAFURE BEZERRA - OAB:6.083

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, no prazo legal 

manifestar nos autos acerca da informação de fls. 270.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 854530 Nr: 57087-51.2013.811.0041

 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 ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCANTIL LUNA LTDA, BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO FINANCEIRA E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA PALOMA BUSATO - 

OAB:11775/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, ELIZETE APARECIDA O. SCATIGNA - 

OAB:OAB/MT 11.178

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Cód.nº854530 VISTOS.Trata-se de 

CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA proferida em 22/05/2014 

(fls.80/83) que julgou procedentes os pedidos do Exequente GILSON 

ANTONIO DE OLIVEIRA, a fim de declarar nulo contrato de financiamento 

não contratado, condenando solidariamente a parte Executada, 

MERCANTIL LUNA – PLANETARIUM MOTOS e BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ao pagamento de 

indenização por danos morais no calor de R$28.960,00 (vinte e oito mil, 

novecentos e sessenta reais), mantendo incólume a decisão de fls.22/23 

(24/11/2011), que determinou à instituição financeira Executada, em 

caráter liminar, a exclusão dos dados do Exequente nos órgãos de 

proteção ao crédito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária 

de R$545,00 (quinhentoa e quarenta e cinco reais).Irresignadas, as 

Executadas apelaram da sentença, logrando êxito em reformar a 

condenação indenizaória para R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do 

acórdão de fls.168/180, preservando-se as demais deliberações do 

decisum. [...] Ante ao exposto:1)ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação 

de fls.212/214, para declarar a ilegitimidade passiva da Executada 

MERCANTIL LUNA LTDA quanto ao pagamento da multa astrentes 

exequenda.2)REJEITO a arguição de inexigibilidade do débito exequendo, o 

excesso da execução e o efeito ativo, vindicados pela Executada BV 

FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

formulado às fls.258/273.3)DEFIRO o pedido de fls.276/279 formulado pelo 

Exequente, para levantamento do valor incontroverso penhorado às 

fls253/256. Expeça-se alvará de acordo com os dados bancários 

informados às fls.2794)INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar acerca dos pedidos de fls.246, comprovar nos 

autos a manutenção da restrição cadastral noticiada às fls.247/248, 

pleiteando o que é de direito acerca da satisfação do 

crédito.Cumpra-se.Cuiabá, 31 de outubro de 2018YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1069801 Nr: 55305-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Código – 1069801.

VISTOS,

A parte Requerente às fls. 306/308 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Requerida às fls. 301/304 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. 303 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 306.

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, 31 de Outubro de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1076646 Nr: 58362-64.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL GONÇALO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, no prazo legal 

manifestar nos autos acerca da informação de fls. 143.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1142397 Nr: 28460-32.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO WITCZACK

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, no prazo legal 

manifestar nos autos acerca da informação de fls. 108.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 801267 Nr: 7697-15.2013.811.0041

 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: DORIVAL LUZIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDIO LOTUFO, ONIVALDO NUNES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON NEVES ALVES - 

OAB:6182/MT, ODAIR A BUSÍQUIA - OAB:OAB/11.564-A

 Código: 801267

 Vistos, etc.

 Constatada a ocorrência de conflito de pauta, em razão deste magistrado 

estar jurisdicionando cumulativamente os juízos da 7ª e 6ª Varas Cíveis 

desta Comarca, fica a solenidade marcada as fls. 438 redesignada para o 

dia 20/03/2019, às 13h30.

 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.: 1027201 Nr: 35470-64.2015.811.0041
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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: LA PROVENCE VIE DECORAÇÕES EIRELLI, KARLA 

KRAUSE BONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELLA PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAISA FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:OAB/MT 12.815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO RICARDO X. S. 

RIBEIRO DA SILVA - OAB:170.101

 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.: 925799 Nr: 47007-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Código – 925799.

VISTOS,

A parte Exequente à fl. 281 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Executada às fls. 277/280 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.

Expeçam-se ALVARÁS do valor depositado à fl. 278 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado nas contas indicadas à fl. 281.

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, 31 de Outubro de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1105711 Nr: 12841-62.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELINA SENA DE ALMEIDA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIESER DA SILVA LEITE - 

OAB:6384-B/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 – 1105711.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 150 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 144/147 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. 147 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 150.

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, 31 de Outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1141268 Nr: 27962-33.2016.811.0041

 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: JOAB PAZ SANTOS

 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 GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, no prazo legal 

manifestar nos autos acerca da informação de fls. 127.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 770417 Nr: 23435-77.2012.811.0041

 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): MARCIA RODRIGUES VIANA

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIESER DA SILVA LEITE - 

OAB:6384-B/MT

 Código – 770417

VISTOS,

Intime-se a parte Executada para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

acerca do petitório de fls. 202/203.

Após manifestação, voltem os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 31 de Outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1116331 Nr: 17182-34.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOILSON DOUGLAS DE OLIVEIRA

 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:8.184-A

 Código – 1116331.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 157 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 149/155 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. 154 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 157.

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, 31 de Outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1141752 Nr: 28194-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: EDEVALDO DE MATOS CHERES

 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-A/MT

 Código – 1141752.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 151 manifestou concordância aos valores 

depositados pela parte Requerida às fls. 145/149 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. 148/149 em favor da 

parte Requerente, a serem creditados na conta indicada à fl. 151.

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, 31 de Outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032971-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA GOMES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PALOMA DAMIANA FRANCISCO DE ALCANTARA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1032971-85.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que a inicial 

carece de esclarecimento quanto à causa de pedir e os pedidos, a fim de 

individualizar o rito processual e o preenchimento dos seus requisitos 

legais, a composição do polo passivo, inviabilizando, por consequência, o 

recebimento da ação sem que antes a parte Autora determine sua 

pretensão de forma adequada. Isto porque, já no preâmbulo a parte Autora 

fundamenta a propositura da ação no dispositivo legal da ação monitoria, 

sem declinar as razões, provas e pedidos relacionados ao instituto. 

Seguindo, a Autora não define se o objeto da ação é rescindir o contrato 

com a Ré, ou compelir a Requerida a manter o contrato firmado. Afirma 

que tem interesse em compor acordo e se propõe a quitar 

antecipadamente o contrato mas não esclarece de que contrato está se 

referindo (i – Id.15684651 pág.21). Pleiteia que a Caixa Econômica Federal 

– CEF seja obrigada à cumprir tutela de urgência reflexa do negócio 

jurídico realizado entre as partes, sem que a instituição componha o polo 

passivo ou tenha participado do negócio. Por fim, formulou pedido 

possessório em total incompatibilidade com o rito e provas carreados aos 

autos, de modo que tais inconsistências dificultam sobremaneira a 

atividade jurisdicional e o exercício do direito de defesa; estando a exordial 

em total desacordo com o artigo 319 do CPC, principalmente no que tange 

aos pedidos e suas especificações (devendo ser determinado) e a 

fundamentação jurídica dos pedidos (possibilitando a fixação do rito 

processual e a identificação dos requisitos legais exigidos). Ante o 

exposto, INTIME-SE a parte Autora para no prazo de 15 (quinze) dias, para 

ADITAR A INICIAL, a fim de: 1) Cumprir rigorosamente os termos do artigo 

319 do CPC, notadamente a elucidação definida da causa de pedir 

(rescisão de contrato ou execução/cumprimento de contrato, manutenção 

de posse-reconhecimento da posse), sob pena de indeferimento da inicial. 

2) Adequar o polo passivo com a composição de todos os responsáveis 

pelos danos reclamados pela Autora, apresentando o devido fundamento 

jurídico à pretensão a existência dos requisitos estabelecidos, sob pena 

de indeferimento do pedido de tutela e/ou da petição inicial. Considerando 

ainda que, a atual sistemática concebida no PJE reforça a necessidade de 

atuação conjunta dos usuários internos (juízes e servidores) e externos 

(partes, advogados, etc...), bem ainda, diante dos inúmeros percalços 

enfrentados na análise dos autos eletrônicos nos casos de emenda da 

petição inicial, a fim de evitar trabalho desnecessário para todos os 

usuários (analisar as duas petições - a inicial e a emenda) e otimizar o 

fluxo normal do processo, DETERMINO à parte Autora que apresente 

NOVA PETIÇÃO inicial, nomeando o arquivo como “EMENDA 

SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO INICIAL”. Ressalvo que com a apresentação 

da NOVA petição inicial, o ID correspondente a juntada da peça a ser 

substituída deverá ser riscado e seu conteúdo não estará mais disponível 

para visualização/consulta. Nos termos da Resolução TJ-MT/TP Nº 

03/2018, que dispõe sobre a implantação e a Regulamentação do 

Processo Judicial Eletrônico – PJE no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, de acordo com a Resolução nº185/2013 do Conselho Nacional de 

Justiça, determinando especialmente que: 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. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para 

análise ulteriores deliberações. Com fulcro no art. 98 CPC, 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. Intime-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1009860-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINA DE OLIVEIRA TIBALDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIER SEBASTIAO DA SILVA OAB - MT4034/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA BRANCO NETO (RÉU)

MARIA SONIA CASTRO BRANCO (RÉU)

JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1009860-09.2017.8.11.0041 (k) VISTOS. Ciente da ordem superior 

que cassou a decisão do Id.9043218, deve a Secretaria os atos 

necessários ao imediato cumprimento. Compulsando os autos, verifico se 

tratar de ação de despejo, com procedimento especial regulamentado pela 

Lei 8.245/1991, no qual não há previsão de designação da audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC. Tal especialidade influi 

diretamente no tramite processual da ação, a exemplo a contagem de 

prazo para apresentação de resposta do réu. Neste feito, observo que no 

Id.10850315 foi designada o precitado ato, tendo o rito processual se 

adequado aos parâmetros do artigo 335, inciso I do CPC, e não à regra 

geral aplicável aos ritos de procedimento autônomo do artigo 231, inciso I 

do mesmo Diploma Processual, ocasionando a apresentação da defesa 

dos Ids.11922190 ao 11922544 dos Réus Maria Sonia Castro Branco e 

José Maria Branco Neto, após a realização do ato nos Ids.11797692 ao 

11797696, e não após a juntada do mandado. Com efeito, a fim de evitar 

prejuízo às partes, e ainda homenageando o princípio da razoabilidade e 

proporcionalidade, ratifico a alteração procedimental a fim de validar os 

atos praticados, incluindo a tempestividade da contestação, se 

apresentada no prazo estipulado na audiência do Id.11797692 ao 

11797696. E, doutra banda, não tendo sido advertido em audiência de 
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conciliação acerca do prazo para apresentação da impugnação, concedo 

a parte Autora o prazo do artigo 338 do CPC, para querendo realizar o ato. 

Conseguinte, pelas mesmas razões lançadas em linhas volvidas, 

sobretudo por haver pedido expresso dos Réus na pág.52 do 

Id.11922218, em obediência à norma fundamental do artigo 3º, §3º do CPC, 

ratifico a determinação do despacho do Id.13462495. Assim, DETERMINO: 

1. CUMPRIMENTO imediato da ordem proferida no Acórdão dos 

Ids.16157403 ao 1615740, certificando nos autos as diligências 

realizadas. 2. CERTIFIQUE-SE a tempestividade da contestação 

apresentada nos Ids.11922190 ao 11922544 e, se for o caso, INTIME-SE a 

parte Autora para querendo no prazo de 15 (quinze) dias se manifestar. 3. 

CUMPRA-SE o despacho do Id.13462495, CITEM-SE o Réu JOSÉ CARLOS 

DE CASTRO BRANCO para conhecimento da ação e no prazo de 15 

(quinze) dias, consignando as advertências dos artigo 334 e artigo 335, 

do Código de Processo Civil, atentando-se para a informação do 

Id.12185594. 4. DETERMINO que a Secretaria, através do acesso virtual do 

Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais, inclusive a existência de emenda a inicial. 5. 

INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de conciliação a ser 

designada, devendo a parte Requerente ser intimada na de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1038349-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ALMEIDA E DIAS DE SOUZA OAB - SP154074 

(ADVOGADO(A))

MARCELO BETTI VIANA DE CARVALHO OAB - SP341643 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Considerando que a petição inicial está endereçada a uma das 

Varas Especializadas da Fazenda Pública, nos termos do artigo 319, I do 

CPC, determino a redistribuição dos autos ao Juízo Competente. Intime-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020067-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT0013343A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE Nº1020067-67.2017.8.11.0041 (p) VISTOS EM SANEADOR, Com 

fulcro no art. 357 do Código de Processo Civil, passo a proferir decisão de 

saneamento e organização do processo: A parte Requerida na 

contestação suscitou em preliminar a ocorrência de litispendência e/ou 

conexão entre a presente ação e a de nº 1020056-38.2017.811.0041 em 

trâmite na 11ª Vara Cível desta Comarca ajuizada pela parte Requerente. 

Todavia, analisando o processo mencionado pela parte Requerida, 

verifiquei que os autos de nº 1020056-38.2017.811.0041, guarda relação 

a contrato distinto do presente feito, fazendo inclusive menção a supostos 

serviços de prestação de serviços cuja operadora de telefonia também é 

diversa (VIVO S/A), ou seja, a causa de pedir de ambos não é idêntica. 

Impende ressaltar que tal fato, por si só, desautoriza o reconhecimento da 

litispendência, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas 

no artigo 337 do CPC. Da mesma forma, não se tratam de demandas 

conexas, pois como dito, embora haja identidade de partes e de pedido, a 

causa de pedir é distinta, já que os contratos e os apontamentos do nome 

da parte Autora nos cadastros restritivos de crédito são diversos, 

integrando assim, uma relação jurídica independente das demais, razão 

pela qual descabida a reunião dos processos. Ainda cumpre referir que o 

argumento de que a decisão proferida em uma das ações poderia influir no 

julgamento final da outra (CPC, art. 55, §3º) não procede porque a 

situação de cada contrato deverá ser analisada individualmente, e por 

isso, não há se falar em qualquer relação de prejudicialidade entre si. 

Desta feita, REJEITO a preliminar de litispendência/conexão, arguida pela 

parte Requerida. Resolvida as questões processuais pendentes, em 

atendimento ao disposto no inciso II, do artigo 357 do CPC, fixo como ponto 

controvertido: a) A existência de relação jurídica entre as partes; Com 

fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos 

princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei 

adjetiva, INTIMEM-SE AS PARTES PARA NO PRAZO DE 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem eventuais provas que ainda pretendam 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, 

de modo a justificar sua adequação, pertinência e necessidade (art. 357, 

II, CPC); b) Indicarem eventuais questões de direito que entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035701-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO ALVES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELEON DE MORAES SANTOS OAB - MT22028/O (ADVOGADO(A))

GEOVANE FERREIRA DA SILVA OAB - 023.318.201-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1035701-69.2018.8.11.0041(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 comprovante 

ATUALIZADO de endereço residencial em seu próprio nome, bem como 

adequar a sua qualificação acrescentando seu endereço eletrônico e sua 

profissão. 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). Com fulcro no artigo 98 do CPC, presumo como verdadeira a 

condição de hipossuficiência do Requerente, e por consequência, 

CONCEDO-LHE os benefícios da justiça gratuita, até que se prove o 

contrário das informações exaradas. Decorrido o prazo supra, voltem os 

autos conclusos para minutar decisão com pedido de tutela de urgência. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003679-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI SILVA DE PAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1003679-55.2018.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 16192640 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 16170837/16171044 para pagamento do valor da 
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condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 16171044 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 16192640. 

Custas remanescentes conforme determinado na sentença. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013375-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SOUZA CHAGA (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))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE N°- 1013375-18.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente na 

ocasião de audiência de conciliação no id. 15573126, propugnou pela 

extinção do presente feito por desistência da ação. Instada a manifestar, a 

parte Requerida no id. 15573126, discordou do pedido, requereu a 

improcedência da ação. DECIDO. Em que pese as razões declinadas pela 

parte Requerida, entendo que o fato da parte Autora poder interpor 

novamente com a presente demanda não é motivo relevante para se opor 

ao pedido de desistência da ação. A melhor interpretação a ser conferida 

ao artigo 485 do CPC é a teleológica. O fim buscado pela norma é impedir a 

homologação de um pedido de desistência quando haja fundada razão 

para que esse não seja aceito, ante a presença de prejuízo para a parte 

contrária. Nesse sentido, as lições de Nelson Nery Júnior, verbis: "O réu, 

depois de citado, tem de ser ouvido sobre o pedido de desistência 

formulado pelo autor. Somente pode opor-se a ela se fundamentada sua 

oposição. A resistência pura e simples, destituída de fundamento 

razoável, não pode ser aceita porque importa em abuso de direito" (Código 

de Processo Civil Comentado, RT, 2ª, ed., p. 673). Portanto, a recusa do 

réu em admitir a homologação do pedido de desistência deve ser motivada, 

consoante os seguintes precedentes que, embora não se refiram 

especificamente ao caso em análise, bem elucidam que não se deve 

admitir uma recusa injustificada à desistência: "PROCESSUAL CIVIL. 

DESISTÊNCIA DA AÇAO APÓS CONTESTAÇAO. DISCORDÂNCIA DO REU 

SEM NENHUM FUNDAMENTO. 1. Não fere o art. 267, par.4., do cpc o 

acórdão que, confirmando decisão monocrática, não leva na devida linha 

de conta manifestação do reu, desprovida de qualquer motivação, 

discordando do pedido de desistência da ação, maxime quando satisfeita 

a formalidade do art. 26 deste diploma. 2. Recurso especial não 

conhecido" (REsp 115.642 / SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 

13.10.1997 grifo nosso). PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA 

AÇÃO. DEFERIMENTO. HOMOLOGAÇÃO. RÉU NÃO INTIMADO. AUSÊNCIA 

DE MOTIVO RELEVANTE. NULIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA. 

INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 267, § 4º, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. 1. A melhor interpretação a ser conferida ao § 4º do art. 

267 do CPC é a teleológica, uma vez que o fim buscado pela norma é 

impedir a homologação de um pedido de desistência quando haja fundada 

razão para que não seja aceito. 2. "A recusa do réu ao pedido de 

desistência deve ser fundamentada e justificada, não bastando apenas a 

simples alegação de discordância, sem a indicação de qualquer motivo 

relevante" (REsp 90738/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 

21.09.1998). "PROCESSO CIVIL - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇAO 

FORMULADO APÓS A PROLAÇAO DA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - 

DISTINÇAO DOS INSTITUTOS: DESISTÊNCIA DA AÇAO, DESISTÊNCIA DO 

RECURSO E RENÚNCIA. 1. A desistência da ação é instituto de natureza 

eminentemente processual, que possibilita a extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, até a prolação da sentença. Após a citação, o 

pedido somente pode ser deferido com a anuência do réu ou, a critério do 

magistrado, se a parte contrária deixar de anuir sem motivo justificado. A 

demanda poderá ser proposta novamente e se existirem depósitos 

judiciais, estes poderão ser levantados pela parte autora. Antes da 

citação o autor somente responde pelas despesas processuais e, tendo 

sido a mesma efetuada, deve arcar com os honorários do advogado do 

réu. 2. A desistência do recurso, nos termos do art. 501 do CPC, 

independe da concordância do recorrido ou dos litisconsortes e somente 

pode ser formulado até o julgamento do recurso. Neste caso, há extinção 

do processo com julgamento do mérito, prevalecendo a decisão 

imediatamente anterior, inclusive no que diz respeito a custas e honorários 

advocatícios. 3. A renúncia é ato privativo do autor, que pode ser exercido 

em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente da anuência 

da parte contrária, ensejando a extinção do feito com julgamento do mérito, 

o que impede a propositura de qualquer outra ação sobre o mesmo direito. 

É instituto de natureza material, cujos efeitos equivalem aos da 

improcedência da ação e, às avessas, ao reconhecimento do pedido pelo 

réu. Havendo depósitos judiciais, estes deverão ser convertidos em renda 

da União. O autor deve arcar com as despesas processuais e honorários 

advocatícios, a serem arbitrados de acordo com o art. 20, 4º do CPC 

("causas em que não houver condenação"). 4. Hipótese em que, apesar 

de formulado o pleito antes do julgamento da apelação pelo Tribunal, 

impossível a homologação do pedido de desistência da ação. 5. Recurso 

especial provido" (REsp 555.139/CE, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 

13.06.2005 grifo nosso). Ante o exposto, nos termos dos artigos 485, VIII, 

do CPC, HOMOLOGO POR SENTENÇA para que produza os jurídicos e 

legais efeitos à desistência manifestada pela parte Autora no id. 

15573126, e DECLARO EXTINTO o presente feito, SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO. Custas e honorários advocatícios, pela parte REQUERENTE que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos 

do art. 85, §2º, do CPC, todavia fica a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita - (artigo 98 e seguintes do CPC). Preclusa a 

via recursal, observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1004727-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMAC - BOMBAS NAUTICA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM OAB - MT0004717A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDAIZA MARIA COELHO CAVALCANTE (RÉU)

WELLINGTON DE SOUSA BRITO (RÉU)

 

Intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015763-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MEDEIROS ALVES (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015763-25.2017.8.11.0041 AUTOR: EDSON 

MEDEIROS ALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por Edson Medeiros Alves, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPAnHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos qualificados nos 

autos, aduzindo, em síntese, que em 14/07/2016, foi vitimada em um 

acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme 

documentos anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida 

à gratuidade da justiça (id. 7305120 - pág. 01/02). A requerida ofereceu 

peça contestatória (id. 9592825, pág. 01/21). Impugnação à contestação 

(id. 10833092, pág. 01/12). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 

9619345 - pág. 01). Foi realizada avaliação médica para fins de 

conciliação (id. 9619345 - pág. 02/03). É a síntese. 2. Fundamentação. 
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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 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo Afasto a preliminar de 

inépcia da inicial (fatos narrados não decorrem logicamente a sua 

conclusão), uma vez que as informações trazidas nos autos são 

suficientes para verificar a conclusão lógica do objeto pretendido. Afasto 

a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento 

administrativo, haja vista que o referido requerimento encontra-se 

acostado aos autos, no qual consta carimbo de recebimento da 

seguradora requerida (id. 7286818 - Pág. 1/4). 2.2 Mérito. Narra a inicial 

que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente parcial no membro ‘’joelho esquerdo’’. O nexo de causalidade 

entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do boletim de 

ocorrência (id. 7286817 - Pág. 01/02), boletim de atendimento médico (id. 

7286817 - Pág. 03), bem como pela pericia médica judicial (id. 9619345 - 

pág. 02/03), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 

6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza 

e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In 

casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao requerente, 

invalidez permanente parcial do membro joelho esquerdo avaliado em 50% 

de 25%,(id. 9619345 - pág. 03), de modo que, nos termos da Lei nº 

11.945/2009, tem-se: MEMBRO JOELHO ESQUERDO (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: 25%; (C) Percentual de debilidade apurado na 

perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) 

x 25% (B) x 50% (C) = R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total 

de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta 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 ROCEDENTES os pedidos contidos 

na inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e 

oitenta 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 (14/07/2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. 

CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e 

os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, 

nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em 

razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser 

fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena de não se 

remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS 

DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). 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, 19 de Julho de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003069-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MACARI (AUTOR(A))

MARIA KONZER MACARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE CARINE VALUTKY OAB - MT24246/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO BONINI (RÉU)

ANTONIO DINALO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003069-87.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARIO 

MACARI, MARIA KONZER MACARI RÉU: ANTONIO DINALO, CELSO BONINI 

W Vistos. INDEFIRO, por ora, o pedido de citação por edital e DETERMINO a 

realização de busca de endereço junto aos sistemas conveniados perante 

o Tribunal de Justiça. Para tanto, determino sejam efetivadas as diligências 

pertinentes junto aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud no intuito de 

obter o endereço atualizado da parte requerida. Obtido endereço diverso 

do que consta dos autos, expeça-se o necessário para promover a 

citação, com as advertências legais. Frustradas as diligências, intime-se o 

autor para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito para prosseguimento do feito. Cumpra-se. Cuiabá, 29 

de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010792-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE PEREIRA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010792-94.2017.8.11.0041 AUTOR(A): LUZINETE 

PEREIRA LEITE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

W Vistos. Inicialmente, CERTIFIQUE-SE quanto à vinculação junto à Conta 

Única do valor depositado nos presentes autos. Em seguida, considerando 

que a parte requerida cumpriu voluntariamente a sentença proferida nos 

autos, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, informando acerca da 
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existência de eventual saldo remanescente, sob pena de, no seu silêncio, 

entender-se que a obrigação restou integralmente cumprida. Em igual 

prazo, deverá a parte autora informar a conta bancária para transferência 

do valor depositado. Por fim, CERTIFIQUE-SE se já ocorreu o trânsito em 

julgado da sentença. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 31 de Outubro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006074-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON ODENIR CAVALCANTI SANTANA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006074-20.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ALISSON 

ODENIR CAVALCANTI SANTANA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que o laudo pericial não constou no termo de audiência de 

conciliação realizada (Id. nº 13959516). Desta feita, CERTIFIQUE-SE o Sr. 

Gestor acerca da realização da perícia em audiência de conciliação 

designada para o dia 03 de julho de 2018, uma vez que até a presente 

data não consta aos autos o laudo médico. Ultimada providência, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038113-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT0013385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE SACCONATO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038113-70.2018.8.11.0041 AUTOR(A): 

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE RÉU: ANDRE SACCONATO W Vistos. Tendo em vista que a 

procuração foi acostada pela representante legal da associação autora [e 

não por essa representada por aquela], INTIME-SE a parte autora para que 

regularize sua representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntando aos autos instrumento de mandato outorgado pela associação 

autora, assim como a fotocópia dos documentos pessoais do sua 

representante legal, sob pena de extinção, nos termos do art. 76, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Deverá, ainda, a parte autora, no mesmo prazo, 

acostar aos autos digitalização legível do documento de Id. nº 16261067. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019475-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE FARIA MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIANY PAULA REZENDE MOTTA OAB - MT15610/O-O (ADVOGADO(A))

JUSSARA MACHADO PEREIRA OAB - 309.092.526-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALY DE SOUSA DIAS OAB - SC48546-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019475-86.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ARLETE 

FARIA MACHADO REPRESENTANTE: JUSSARA MACHADO PEREIRA RÉU: 

AGEMED SAUDE S/A W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por 

requerimento das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, 

as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como 

afastar as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, 

visando possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o 

seu encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 05 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006133-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO SOUZA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROS LOPES OAB - MT0009462A (ADVOGADO(A))

CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA OAB - MT0012040A (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006133-08.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LUCIANO 

SOUZA DE PAULA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 05 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024139-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHEINY LUCYA NUNES MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (RÉU)
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Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024139-63.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JHEINY 

LUCYA NUNES MEDEIROS RÉU: HDI SEGUROS S.A. W Vistos. Diante da 

solicitação contida no ofício de Id. nº 16291700, devolva-se a presente 

missiva ao r. Juízo deprecante, consignando as nossas homenagens. 

Comunique-se ao r. Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do 

art. 1212 da CNGC. Às providências, com observância das disposições 

pertinentes da CNGC. Cuiabá, 05 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037836-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODACIO ZACARIOTO (REQUERENTE)

M. SANCHES ZACARIOTO TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

LANDES TENER FERREIRA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

W R TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037836-54.2018.8.11.0041 REQUERENTE: M. 

SANCHES ZACARIOTO TRANSPORTES EIRELI - ME, ODACIO ZACARIOTO 

REQUERIDO: BOM FUTURO AGRICOLA LTDA, W R TRANSPORTES E 

LOGISTICA LTDA - ME, LANDES TENER FERREIRA DA SILVA - ME M 

Vistos. Verifica-se dos autos de carta precatória que a parte interessada 

não juntou comprovante das custas referente à diligência, neste Juízo. 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora a fim de que, em 05 (cinco) dias, 

regularize o comprovante das custas e efetue o pagamento referente à 

diligência a ser executada, sob pena de devolução da missiva ao r. Juízo 

deprecante. Com o adimplemento da determinação judicial acima, 

cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da missiva como 

mandado. Intime-se Cumpra-se Cuiabá-MT, 30 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037710-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDINO PEREIRA PASSOS (REQUERIDO)

MATERIAIS DE CONSTRUCOES SANTIAGO LTDA - ME (REQUERIDO)

CARLA DE JESUS SANTIAGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037710-04.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU REQUERIDO: MATERIAIS DE 

CONSTRUCOES SANTIAGO LTDA - ME, CARLA DE JESUS SANTIAGO, 

GERALDINO PEREIRA PASSOS M Vistos. Verifica-se dos autos de carta 

precatória que a parte interessada não juntou comprovante das custas 

referente à diligência, neste Juízo. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora 

a fim de que, em 05 (cinco) dias, regularize o comprovante de pagamento 

referente à diligência a ser executada, sob pena de devolução da missiva 

ao r. Juízo deprecante. Com o adimplemento da determinação judicial 

acima, cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da missiva como 

mandado. Intime-se Cumpra-se Cuiabá-MT, 30 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001087-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR DE FARIAS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001087-38.2018.8.11.0041 AUTOR(A): CLEOMAR DE 

FARIAS SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por ocasião da 

audiência de conciliação, assim como que, no Termo de Sessão de 

Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus respectivos patronos 

tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, sendo que somente a parte 

autora se manifestou, INTIME-SE a parte requerida, via DJE, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste sobre o laudo pericial, nos termos do 

art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 31 de 

Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038043-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELITO REZENDE FIRMINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038043-53.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOSIANA 

MARIA PEREIRA REQUERIDO: NELITO REZENDE FIRMINO M Vistos. 

Compulsando os autos, verifica-se que a presente missiva não restou 

adequadamente redistribuída. Assim sendo, diante da Resolução nº 

11/2017/TP, que alterou a competência das Varas Cíveis e Criminais das 

Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, no que se 

refere ao processamento das cartas precatória, DETERMINO a REMESSA 

e REDISTRIBUIÇÃO da presente missiva para uma das Varas 

Especializadas da Infância de Juventude desta Comarca, nos termos dos 

artigos 1º e 2º daquela Resolução. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 31 

de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002073-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS 

S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO PETRAQUINI GRECO PASCHOALATO OAB - SP214735 

(ADVOGADO(A))

JULIO CHRISTIAN LAURE OAB - SP155277 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILENA KRAINOVIC RIZZARDI (REQUERIDO)

CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002073-89.2018.8.11.0041 REQUERENTE: UPL DO 

BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. 

REQUERIDO: CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR, MILENA KRAINOVIC 

RIZZARDI M Vistos. Cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da 

presente como mandado. Em seguida, devolva-se a presente missiva ao r. 

Juízo deprecante, consignando as nossas homenagens. Comunique-se ao 

r. Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. 

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC. 

Cuiabá/MT, 31 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026775-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026775-02.2018.8.11.0041 AUTOR(A): NILSON DE 

MORAES 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 15328769, 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, 30 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018946-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO DOS SANTOS MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018946-67.2018.8.11.0041 AUTOR(A): RONILDO 

DOS SANTOS MORAES RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO V Vistos. Trata-se de Ação de 

Indenização Por Cobrança Indevida c/c Danos Morais e Materiais ajuizada 

por Ronildo dos Santos Moraes em desfavor de BV. Financiadora S.A CFI. 

A partir da detida análise dos autos, verifica-se que a petição inicial 

contém pedido de revisão de contrato (item “d”). Ocorre que a 

competência para processar e julgar demandas que envolvem matéria 

referente a financiamento é da Vara Especializada de Direito Bancário, 

conforme dispõe o art. 1º, inciso I, § 1º, do Provimento nº 004/2008, do 

Conselho da Magistratura, in verbis: “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. § 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.” (Original sem grifo). Portanto, se a presente 

ação busca a revisão de valores com fundamento no título acima referido, 

compete às Varas Especializadas em Direito Bancário processar e julgar o 

feito. Assim sendo, considerando a matéria discutida nos autos, DECLINO 

da competência para processamento e julgamento desta demanda, o que 

faço com fulcro no art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos a uma 

das Varas Especializadas em Direito Bancário desta Comarca. Intime-se. 

Cuiabá, 30 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038069-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATANAIL PAIXAO ALVES (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038069-51.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ATANAIL 

PAIXAO ALVES 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 16269997, que se trata de aviso de sinistro. Porém, o referido 

comprovante demostra que houve resposta emitida pela seguradora 

requerida, o qual informa que há necessidade de complementação da 
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documentação enviada, razão pela qual não atende os requisitos legais 

supracitados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos 

documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 31 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038002-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO TRINDADE LUCIANO FERREIRA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038002-86.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DIEGO 

TRINDADE LUCIANO FERREIRA 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 16259133, 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, 31 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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000586-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PANATA LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE MATEUS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1000586-84.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: PANATA LOCACAO 

DE MAQUINAS LTDA - EPP EXECUTADO: VICENTE MATEUS DA SILVA M 

Vistos. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetue 

o pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, sob pena de penhora, nos termos do art. 829 do 

Código de Processo Civil. Consigne-se no mandado de citação que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a parte executada poderá opor embargos à 

execução ou, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total 

executado, requerer o parcelamento do débito em até 06 (seis) parcelas 

mensais, consoante disposto nos arts. 915 e 916 do Código de Processo 

Civil. Considerando que, na gradação legal do art. 835 do Código de 

Processo Civil, o dinheiro encontra-se em primeiro lugar, assim como que a 

penhora de recursos financeiros é feita via sistema eletrônico, 

ultrapassado o prazo supra sem que a parte executada tenha efetivado o 

pagamento voluntário do débito, remetam-se os autos conclusos para fins 

de realização da penhora via BACENJUD. Não localizada a parte 

executada para a citação, EXPEÇA-SE mandado para efetivação do 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

seguindo o processo na forma do art. 830 do Código Processo Civis. FIXO 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do débito, 

com redução à metade no caso de pagamento integral dentro do prazo de 

03 (três dias), ex vi do art. 827 do referido Diploma Processual. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 31 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006055-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON BRUNO BARBOSA SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006055-14.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARLON 

BRUNO BARBOSA SALES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Considerando que o laudo pericial restou 

juntado por ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no 

Termo de Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038316-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT TOBIAS GONCALO ROSA DA CRUZ (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)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 146 de 531



Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038316-32.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ROBERT 

TOBIAS GONCALO ROSA DA CRUZ 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 16299832, 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, 05 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Documentacao-Invalidez-Perm

anente.aspx

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038336-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SATURNINO DA COSTA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038336-23.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MANOEL 

SATURNINO DA COSTA 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 16301236, 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, 05 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Documentacao-Invalidez-Perm

anente.aspx

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038359-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE CAMPOS 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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038359-66.2018.8.11.0041 AUTOR(A): THIAGO DE 

CAMPOS LIMA 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 
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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 16304452, 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, 05 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Documentacao-Invalidez-Perm

anente.aspx

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036706-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCO-BACHOT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE MONTEZ LONGHI OAB - SP298127 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M M DI MERLO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036706-29.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: 

FRANCO-BACHOT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 

EXECUTADO: M M DI MERLO - ME V Vistos. INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas 

judiciais e da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do 

feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037704-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037704-94.2018.8.11.0041 AUTOR(A): HDI 

SEGUROS S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A V Vistos. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o recolhimento das custas judiciais e da taxa 

judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos 

do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002385-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON PAZ 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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002385-65.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ROBSON PAZ 

DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Considerando o teor do termo da sessão de conciliação 

constante no movimento Id. nº 13446423, REDESIGNE-SE a audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. 

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 ambas as partes ser intimadas na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, c/c art. 

270, ambos do CPC). PROCEDA-SE com a preparação dos autos para 

audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, 

certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 338 da CNGC. 

Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036998-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON MARQUES 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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1036998-14.2018.8.11.0041 REQUERENTE: WELTON 

MARQUES COSTA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 
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sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 

audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037817-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON GONCALVES (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037817-48.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

WELLINGTON GONCALVES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo 

do requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, mediante a 

aposição de carimbo com os seguintes dizeres: “Pedido administrativo não 

foi aceito por falta de documentos exigidos na Lei nº 6.194/74”. Pois bem. 

Diante dos fatos apontados pela parte autora, mister se faz a análise 

percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos 

tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento Administrativo: Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240 RG/MG, realizado em sede de repercussão 

geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de 

agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter 

realizado requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por 

segurado contra acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux 

aplicou tal entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Portanto, nos termos do 

exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por parte da 

seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada não se 

caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua responsabilidade. Isso 

porque, não havendo mais interesse em atuar como autorizada, compete à 

seguradora efetuar o necessário desligamento do Consórcio DPVAT. No 

caso dos autos, muito embora não se trate de recusa para 

encaminhamento do segurado a outra seguradora, entendo que a recusa 

estampada pela requerida por meio do carimbo aposto no requerimento 

apresentado também se caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, 

considerando que na primeira página consta a relação dos documentos 

que foram anexados ao referido requerimento, assim como tendo em vista 

que, na referida relação, estão inclusos todos os documentos exigidos por 

lei para o protocolo do pedido de indenização securitária, a recusa não 

pode ser entendida como justificada. Para tanto, competia à seguradora 

requerida apontar o(s) documento(s) que não teria(m) sido anexado(s) ou, 

em última hipótese, receber o requerimento administrativo mediante a 

especificação de todos os documentos efetivamente entregues, 

informando o segurado acerca da necessidade de complementação da 

documentação. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT, 

seja por meio de protocolo hábil a identificar quais são os eventuais 
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documentos faltosos, seja mediante protocolo que relacione todos os 

documentos que foram entregues. 3. Caracterização de Demanda 

Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de demandas destinadas à cobrança 

de seguro DPVAT não pago administrativamente é massivo, sendo nítido 

que a crescente judicialização desses casos decorre não apenas do 

descumprimento das normas, mas também da ineficiência na condução 

dos procedimentos administrativos para pagamento do seguro aos seus 

beneficiários. Ocorre que o enfrentamento de demandas repetitivas, 

também conceituadas como demandas de massa, exige uma postura 

diferenciada por parte dos atores processuais, com vistas à 

concretização do principio constitucional da duração razoável do 

processo e à busca da eficiência na gestão judiciária, a qual pressupõe 

maior resultado com menor custo. Não é por outra razão que a 

problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder Judiciário 

2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas Repetitivas e 

Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do modelo 

processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os conflitos de 

massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no que tange a 

causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro DPVAT, podem 

ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) ausência de 

sistematização quanto à forma de recebimento do requerimento 

administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria legislação 

determine o protocolo mediante recibo que discrimine os documentos 

entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), os 

requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, este Juízo já oficiou ao Ministério Público para 

que, acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Além disso, este Juízo 

comunicou, ainda, ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de que 

seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Foi determinado, também, por este Juízo que a 

SUSEP prestasse informações acerca de quais providências a seu cargo 

estão sendo tomadas, com o escopo de normatizar, implementar e otimizar 

do atendimento administrativo, eis que essas omissões têm impactado 

fortemente a atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível 

de responsabilização de seu corpo gestor. Por fim, nesta data, no uso do 

poder geral de cautela, conforme prevê o art. 139, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, bem como visando prevenir futuros ajuizamentos de 

demandas semelhantes à presente, DETERMINO seja intimada a 

seguradora requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 

preste esclarecimentos a este Juízo quanto às medidas administrativas 

adotadas para fazer cumprir o disposto na presente decisão, no sentido 

de efetivar corretamente o protocolo dos requerimentos administrativos 

que lhe forem daqui para frente apresentados, ou seja, passando a indicar 

quais são os eventuais documentos faltosos ou a relacionar todos os 

documentos que forem entregues. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Por fim, 

PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, pelo 

menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO 

ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL 

RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da controvérsia 

acerca da existência de prévia postulação perante a administração para 

defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício 

previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico 

direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 

09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT 

VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, 

julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 
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1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 29.10.2018, às 19:00. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1036826-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1036826-72.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA DE FATIMA 

ARAUJO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis 

a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela 

parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 

audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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TO LIGADO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT0010151S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERALDO FIGUEIREDO SA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1017781-19.2017.8.11.0041 AUTOR(A): TO LIGADO 

MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME RÉU: MERALDO FIGUEIREDO SA W 

Vistos. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma 

vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024926-29.2017.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:
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LIBERTY SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1024926-29.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ELOI FELICIANO DE 

PAULA RÉU: LIBERTY SEGUROS S/A V Vistos. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo 

menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 

audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036666-47.2018.8.11.0041
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ALEX SOUSA GOMES (AUTOR(A))
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(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1036666-47.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ALEX SOUSA GOMES 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V Vistos. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o 

pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte 

autora ter informado seu desinteresse na composição consensual e 

havendo, também, manifestação de desinteresse da parte requerida, 

desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a audiência 

(art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato e 

aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1036728-87.2018.8.11.0041 AUTOR(A): WILSON VIEIRA 

FARIAS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis 

a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela 

parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 

audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001712-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OCREANO CANDIDO DE SOUZA (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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001712-72.2018.8.11.0041 AUTOR(A): OCREANO 

CANDIDO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Considerando o teor do termo da sessão de conciliação 

constante no movimento Id. nº 13430508, REDESIGNE-SE a audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. 

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 ambas as partes ser intimadas na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, c/c art. 

270, ambos do CPC). PROCEDA-SE com a preparação dos autos para 

audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, 

certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 338 da CNGC. 

Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037164-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SOUZA SATELIS (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1037164-46.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JEAN CARLOS 

SOUZA SATELIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 
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dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037165-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL VITOR TEIXEIRA 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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037165-31.2018.8.11.0041 AUTOR(A): GABRIEL 

VITOR TEIXEIRA ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora assevera 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. Pois bem. Como é cediço, por 

expressa determinação legal, a seguradora deve receber os documentos 

que acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante 

recibo, que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma 

forma, nos termos do art. 32 da 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, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que 

consta oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve 

receber os pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, 

diante da obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o 

requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu 

protocolo implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que os documentos acostados à exordial não permitem 

concluir que a recusa no protocolo do requerimento administrativo se 

caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, não consta, na mesma 

página na qual foi lançado o carimbo (Id. nº 16198915), a relação dos 

documentos que deveriam ser anexados ao referido requerimento, não 

sendo possível, por conseguinte, este Juízo aferir se, por ocasião da 

tentativa de protocolo, estavam inclusos todos os documentos exigidos 

por lei para o protocolo do pedido de indenização securitária. Ante o 

exposto, entendo que não é possível, com base tão somente nos 

documentos apresentados, concluir que a recusa da seguradora ré teria 

sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência de prova de 

recusa injustificada no recebimento do requerimento administrativo, 

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, prova de que houve 

tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de que, no ato da 

referida tentativa, foram apresentados todos os documentos exigidos por 

lei para o seu recebimento por parte da seguradora requerida, sob pena 

de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 27.10.2018, às 17:13.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037186-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1037186-07.2018.8.11.0041 AUTOR(A): GUILHERME 

SANTANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026042-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1026042-36.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ALEXANDRO 

ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 
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sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 

audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029191-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO OAB - MT22720/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1029191-40.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARIO MARCIO DOS 

SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015642-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO LINDOLFO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015642-94.2017.8.11.0041 AUTOR(A): AGOSTINHO 

LINDOLFO DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Considerando o teor do termo da sessão de conciliação 

constante no movimento Id. nº 13387438, REDESIGNE-SE a audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. 

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 ambas as partes ser intimadas na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, c/c art. 

270, ambos do CPC). PROCEDA-SE com a preparação dos autos para 

audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, 

certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 338 da CNGC. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037447-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO MANOEL 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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1037447-69.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ADAO MANOEL DA 

SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 
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meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037212-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1037212-05.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA NEUCIMAR 

RODRIGUES DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 

audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037635-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SANTANA FERREIRA 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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1037635-62.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LEANDRO SANTANA 

FERREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1159868 Nr: 35870-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDIA LIZOTTI RICCI GUINCHO ME, ELIDIA LIZOTTI RICCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLY MOTA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BORGES SANTOS - 

OAB:12558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ..Assim, INTIME-SE a parte autora, nos termos do art. 9 e 10 do Código de 

Processo Civil, para que informe se houve propositura da ação principal, 

sob pena de extinção do feito e cessação da medida cautelar.Decorrido o 

prazo, ouça-se a parte requerida.Atendida a determinação judicial supra 

ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-me os autos 

conclusos.Cuiabá, 29 de Outubro de 2018.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1075684 Nr: 57783-19.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE ALIMENTOS PANTANAL LTDA, VERA 

LUCIA DOS SANTOS CATENA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 Vistos,

Arquivem-se os autos, com as baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1088983 Nr: 5694-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO PAMPADO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BITAR FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, NATALIA PAMPADO - OAB:15.406/0/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO VINHA BITTAR - 

OAB:OAB/MT 14.370

 Vistos,

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual o executado efetuou 

voluntariamente o cumprimento 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 no art. 924, 

inciso I, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie.

 Proceda-se a transferência do valor depositado ao exequente, 

abatendo-se a quantia de R$ 243,30 (duzentos e quarenta e três reais e 

trinta centavos), a qual deverá ser restituída ao executado, em atenção 

aos cálculos do contador judicial (fls. 342/344).

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 379130 Nr: 15357-02.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORBETE NOGUEIRA BORGES, MARIA CAROLINA 

PISCIOTTA NOGUEIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12.213/MT, DIOGO SOUZA CAMPOS - OAB:12.513/MT, GABRIEL 

GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIENEZ PEDROSO LEMES 

PINTO - OAB:OAB/MT 15.437/O

 Vistos,

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual o executado efetuou 

voluntariamente o cumprimento da obrigação.

É o breve relatório.

Decido.

 Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada, o qual foi efetuado diretamente na conta do 

exequente (fls. 303).

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro no art. 924, 

inciso I, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 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

 Certifico e dou fé que, nesta data, torno sem efeito a intimação do dia 

30/10/2018 devido o fato de ter sido lançada equivocadamente. No mais, 

intimo a parte requerida para apresentar as contrarrazões dos embargos 

de declaração, no prazo de cinco (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 466386 Nr: 33596-20.2010.811.0041

 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: MELANIE DE CARVALHO TONSIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR, GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO SOUZA CAMPOS - 

OAB:12.513/MT, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

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

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ, FELIPE 

HASSON - OAB:42.682/PR, SANDRA CALABRESE SIMÃO - 

OAB:13.271/PR

 Vistos,

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual os executados efetuaram o 

pagamento 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 no art. 924, 

inciso I, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie.

 Proceda-se a transferência de R$ 12.795,54 ao procurador do 

exequente, pois possui poderes especiais para tanto (fls. 25).

O saldo remanescente deverá ser restituído a executada GLOBAL 

VILLAGE TELECOM LTDA GVT. Para tanto, intime-se o seu procurador 

para indicar a conta para a transferência, no prazo de 15 dias.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 808510 Nr: 14974-82.2013.811.0041

 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: GEZICA PEREIRA RAMOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON PEREIRA RAMOS - 

OAB:9610-MT

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

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

CECILIA FEDERECI DE ALMEIDA BARROS - OAB:OAB/MT 15710

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 865634 Nr: 6083-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE DELFORNO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9.865 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ARRUDA ALVIM - 

OAB:118.685 SP, JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - 

OAB:12.363 SP, MÁRIO LÚCIO DE LIMA NOGUEIRA FILHO - 

OAB:12.774/PB, RAIMUNDO HELDER PINHEIRO JUNIOR - OAB:72.198/RJ

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública nº 

2281/2008 [Código nº 242135], que tramitou perante a 2ª Vara 

Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, proposta por 

ADEC-MS Associação de Defesa do Consumidor de Mato Grosso do Sul, 

na qual a referida instituição financeira foi condenada a aplicação do 

índice do IPC, aos poupadores associados da parte autora e todos os 

poupadores do Estado de Mato Grosso que mantiveram suas contas de 

caderneta de poupança junto ao Banco Bradesco S/A, nos períodos de 

junho/87 e janeiro/89, com incidência nas diferenças de juros moratórios e 

correção monetária, incluindo os expurgos inflacionários referentes a 

março até maio/90 e fevereiro/91, mais juros remuneratórios.

É o breve relatório.

DECIDO.

Às fls. 141/143 a parte autora manifesta expressa concordância com o 

valor depositado pelo executado como sendo incontroverso, tendo, 

tacitamente, renunciado à eventual de saldo remanescente, o que seria 

apurado por ocasião da realização de cálculos.

Com efeito, a extinção da presente execução é medida que se impõe.

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.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 156 de 531



 Os honorários advocatícios deverão ser arcados na forma pactuada. As 

custas processuais serão divididas igualmente entre as partes, nos 

termos do art. 90, § 2º, do Diploma Processual Civil, observadas as 

normas da gratuidade da Justiça, se for o caso.

Nos termos do art. 90, do CPC e em virtude do princípio da causalidade, 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE alvará eletrônico para transferência do valor depositado (fls. 

101) para a conta bancária informada pela parte exequente (fl. 142).

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos.

Cuiabá, 29 de Outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1158175 Nr: 35170-68.2016.811.0041

 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 MENDES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizado por 

João Mendes Silva e Ozeias de Oliveira Bastos em desfavor de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fl. 160), com a concordância da patrona da parte autora 

acerca dos valores (fls. 163/164).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

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.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1171939 Nr: 40966-40.2016.811.0041

 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: ODALICIO RIBEIRO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEVERTON PEREIRA RUPOLO - 

OAB:19.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizado por Odalicio Ribeiro da Silva em desfavor de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fl. 211), com a concordância da patrona da parte autora 

acerca dos valores (fls. 218/219).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

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.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1144003 Nr: 29175-74.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALARCON DA SILVA DIAS

 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 CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a perícia já foi reagendada mais de 

uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido a ausência da parte 

autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada por intermédio do seu 

patrono.

Pois bem. Considerando que não houve prévio requerimento da parte 

demandada, incabível a extinção do feito por abandono da causa pelo 

autor, nos termos do que prevê o § 6º do art. 485 do Código Processo 

Civil.

Em razão disso, e considerando, ainda, que a tentativa de intimação 

pessoal no endereço constante dos autos restou infrutífera, tendo em 

vista que foi recebida por terceiros (fl. 98), determino seja a parte autora 

intimada, por intermédio de seu procurador, a fim de que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informe o seu atual endereço, com vistas à realização da 

prova pericial, anotando-se que a sua omissão ensejará na preclusão da 

faculdade de produzir a prova.

Informado o novo endereço, INTIME-SE a parte autora por carta com AR e 

por meio de seu advogado constituído nos autos, para que compareça na 

Secretaria da Vara no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de ser 

encaminhada para a imediata realização da prova pericial ou de tomar 

ciência do seu reagendamento, sob pena de preclusão da faculdade de 

produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em que 

se encontra.

 Por outro lado, tendo em vista que, ante a natureza personalíssima do ato, 

é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para comparecer à 

perícia, determino que, na hipótese do procurador da parte autora informar 

que não possui o seu endereço ou deixar transcorrer in albis o prazo para 

manifestação, seja a parte autora intimada por edital, com prazo de 30 

(trinta) dias, para que compareça na Secretaria da Vara, no mesmo prazo 

e para a mesma finalidade descrita no parágrafo anterior.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 922638 Nr: 45025-42.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE ALMEIDA BERNARDES BEZERRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dra. Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB:8506-A

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a perícia já foi reagendada mais de 

uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido a ausência da parte 

autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada por intermédio do seu 

patrono.

Tendo em vista que, ante a natureza personalíssima do ato, é 

imprescindível a intimação pessoal da parte autora para comparecer à 

perícia, assim como que não restou tentada a intimação da parte autora no 
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endereço fornecido na exordial, INTIME-SE a parte autora por carta com 

AR e por meio de seu advogado constituído nos autos, para que 

compareça na Secretaria da Vara no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito 

de ser encaminhada para a imediata realização da prova pericial ou de 

tomar ciência do seu reagendamento, sob pena de preclusão da faculdade 

de produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em 

que se encontra.

 Resultando infrutífera a tentativa de intimação por correio, determino que 

seja a parte autora intimada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para 

que compareça na Secretaria da Vara, no mesmo prazo e para a mesma 

finalidade descrita no parágrafo anterior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1061849 Nr: 51807-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANO ROBERTO DOS SANTOS-ME, MARIA 

GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUSA 

- OAB:4499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MAIZA KESSLER DOS 

SANTOS - OAB:18.288, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 

OAB/MT, THALISSON GAYVA MORAES - OAB:18846

 ...Assim sendo, entendo pela necessidade de instrução, com a produção 

de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes, conferindo ao 

embargante o seu direito de defesa.Com isso, passando às questões de 

fato e instrução processual, a atividade probatória deverá recair sobre a 

existência de relação negocial entre as partes.Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19 de Fevereiro de 2019 às 15h00min, a 

ser realizada no gabinete da 8ª Vara Cível no Fórum da Capital, devendo 

as partes e os seus patronos serem regularmente intimados para 

comparecerem à solenidade.Para a solenidade, as partes poderão, no 

prazo de 15 (quinze) dias (§ 4º, do art. 357 do Código de Processo Civil), 

arrolar as testemunhas que pretendem inquirir, observando, para tanto, o 

que dispõe o § 6º do art. 357 do Código de Processo 

Civil.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 30 de Outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 713639 Nr: 6094-72.2011.811.0041

 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: NIVALDO DA SILVA FRANCISCO

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

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

OAB:12.790-A/MT

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a perícia já foi reagendada mais de 

uma vez (fls. 145 e 152). Contudo, não pôde ser realizada devido a 

ausência da parte autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada por 

intermédio do seu patrono.

Pois bem. Considerando que não houve prévio requerimento da parte 

demandada, incabível a extinção do feito por abandono da causa pelo 

autor, nos termos do que prevê o § 6º do art. 485 do Código Processo 

Civil.

Em razão disso, e considerando, ainda, que a tentativa de intimação 

pessoal no endereço constante dos autos restou infrutífera (fl. 150/151), 

determino seja a parte autora intimada, por intermédio de seu procurador, 

a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o seu atual endereço, 

com vistas à realização da prova pericial, anotando-se que a sua omissão 

ensejará na preclusão da faculdade de produzir a prova.

Informado o novo endereço, INTIME-SE a parte autora por carta com AR e 

por meio de seu advogado constituído nos autos, para que compareça na 

Secretaria da Vara no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de ser 

encaminhada para a imediata realização da prova pericial ou de tomar 

ciência do seu reagendamento, sob pena de preclusão da faculdade de 

produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em que 

se encontra.

 Por outro lado, tendo em vista que, ante a natureza personalíssima do ato, 

é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para comparecer à 

perícia, determino que, na hipótese do procurador da parte autora informar 

que não possui o seu endereço ou deixar transcorrer in albis o prazo para 

manifestação, seja a parte autora intimada por edital, com prazo de 30 

(trinta) dias, para que compareça na Secretaria da Vara, no mesmo prazo 

e para a mesma finalidade descrita no parágrafo anterior.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 796128 Nr: 2470-44.2013.811.0041

 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: SALVADOR CANDIDO DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO PEDROSO DE JESUS - 

OAB:13.382/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a perícia já foi reagendada mais de 

uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido a ausência da parte 

autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada por intermédio do seu 

patrono.

Vislumbro, ainda, que, através da petição constante á fl. 122, o 

procurador informou não ter mais contato com a parte autora.

Pois bem. Tendo em vista que, ante a natureza personalíssima do ato, é 

imprescindível a intimação pessoal da parte autora para comparecer à 

perícia, assim como que não restou tentada a intimação da parte autora no 

endereço fornecido na exordial, INTIME-SE a parte autora por carta com 

AR e por meio de seu advogado constituído nos autos, para que 

compareça na Secretaria da Vara no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito 

de ser encaminhada para a imediata realização da prova pericial ou de 

tomar ciência do seu reagendamento, sob pena de preclusão da faculdade 

de produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em 

que se encontra.

 Resultando infrutífera a tentativa de intimação por correio, determino que 

seja a parte autora intimada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para 

que compareça na Secretaria da Vara, no mesmo prazo e para a mesma 

finalidade descrita no parágrafo anterior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1037667 Nr: 40404-65.2015.811.0041

 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: AGUINALDO JOSE DO CARMO

 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:8.506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Vistos,

DEFIRO o pedido retro.

Proceda-se a transferência dos valores ao requerido e, em seguida, 

arquivem-se os autos.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 820733 Nr: 26960-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE BARCELOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 158 de 531



OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521/MT, 

ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770

 Vistos,

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Assim sendo, JULGO EXTINTA a presente execução, o que faço com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Proceda-se a transferência do valor depositado ao exequente.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-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.: 1007919 Nr: 26789-08.2015.811.0041

 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: JOSE LUIZ MENNA BARRETO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ANTÔNIO DAMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANGELO DE MACEDO 

- OAB:18298-A/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO COELLHO DAMIN - 

OAB:10781, VICTOR GUIMARO SAKITANI - OAB:20336

 ...Assim sendo, INTIME-SE o reconvinte/requerido Gilmar Antônio Damin 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos documentos hábeis a 

comprovar sua alegada insuficiência de recursos, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita.No mais, INTIMEM-SE as partes 

para que, 10 (dez) dias, especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar.Ressalto 

que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil, a 

conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando apenas que 

as partes manifestem o interesse nos autos. Havendo ou não 

manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os autos 

conclusos, oportunidade em que será realizado despacho saneador ou 

proferido julgamento antecipado.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 30 de 

Outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1117312 Nr: 17612-83.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIS GOMES ARAUJO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT ajuizado por 

André Luís Gomes Araújo em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fl. 121), com a concordância da patrona da parte autora 

acerca dos valores (fl. 124).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

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.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 113381 Nr: 13414-28.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE SINTIA JANINE OLIVA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363/MT, HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS - 

OAB:6587/MT, JOSE CARLOS CARVALHO SOUZA - OAB:3459/MT, 

RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - OAB:9.395/MT

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

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

Margarete da Graça Blanck Miguel Spadoni - OAB:8058/MT

 fls. 24/25 , 161 , 208 e 382/383 . In casu, considerando a atuação de 

cada um deles para o deslinde do processo na fase de conhecimento, 

arbitro em proporções iguais os horários de sucumbência aos cinco 

advogados/escritórios acima indicados.Já em relação aos honorários 

fixados na fase de cumprimento de sentença, no percentual de R$ 

3.000,00 (três mil reais), devem ser divididos entre os advogados que 

atuaram na referida fase processual, indicado no substabelecimento de 

fls. 443 , procuração de fls. 601/602 e substabelecimentos de fls. 690 e 

694 .Os honorários fixados na fase de conhecimento terão por base o 

valor atualizado da causa, devendo incidir juros de mora a partir do 

transito em julgado da sentença que o fixou (Sumula 14 STJ e art. 85, 

§16º, do CPC).No que tange aos honorários fixados em quantia certa na 

fase de cumprimento de sentença, a correção monetária deve incidir a 

partir da data que fixou a verba e os juros de mora a partir do transito em 

julgado da decisão que a fixou .À vista do exposto, encaminhem-se os 

autos ao Contador Judicial, a fim de que proceda a atualização dos 

valores referentes aos honorários na fase de conhecimento e de 

execução, procedendo-se, posteriormente, ao rateio, na forma acima 

determinada.Com o aporte, intimem-se as partes para manifestação, 

devendo os causídicos indicarem conta para a transferência dos valores. 

Havendo saldo remanescente, deverão ser restituídos a parte 

executada.Por fim, proceda-se a anotação quanto ao atual procurador da 

parte exequente, Dr. JOÃO RICARDO SOARES DA COSTA, OAB/MT 

14.681.Int.Cuiabá, 30 de Novembro de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 317184 Nr: 20512-54.2007.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FRANCO DE GODOY BELFORT, 

ANTÔNIO SANDOVAL GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO MULLER - 

OAB:4841-B/MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207

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

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Considerando que o requerido Paulo Roberto de Godoy Belfort foi citado 

por edital e quedou-se inerte nos autos, decreto a sua revelia. 

Considerando que a citação por edital realizada anteriormente (fls. 51) foi 

declarada nula, nomeio novamente a Defensoria Pública como curadora 

especial, nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil.

 Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para conhecimento da 

nomeação e adoção das medidas que entender necessárias.

Apresentada a contestação pelo curador especial, intime-se a parte 

autora para impugnar e requer o que entender cabível.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1114433 Nr: 16477-36.2016.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: ROSALINA PAULINO

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT ajuizado por 

Rosalina Paulino em desfavor de Bradesco Auto/Re Companhia de 

Seguros, todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fl. 159), com a concordância da patrona da parte autora 

acerca dos valores (fls. 162/163).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

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.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1109047 Nr: 14277-56.2016.811.0041

 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: IEDA MARIA GUEDES DE SANTANA

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT ajuizado por 

Ieda Maria Guedes de Santana em desfavor de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fl. 158), com a concordância da patrona da parte autora 

acerca dos valores (fl. 159).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

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.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 322381 Nr: 23803-62.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERMANO JOAQUIM SANTANA NETO, CID IMÓVEIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMIRA DOS SANTOS CALVO, EDMILSON 

FORTE BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA PERÓN MEDINA - 

OAB:7.295/MT, ANDREA PINTO BIANCARDINI - OAB:5.009/MT, 

ANNAVERA AURESCO ATÍLIO - OAB:7988/MT, CRISTINNY NUNES 

RONDON SANTANA - OAB:22.716, GISLAINE TRIVELLATO GRASSI - 

OAB:7583-MT, JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES 

AGUIAR - OAB:15894 oab/mt, KAROLINE RODRIGUES FÁVERO - 

OAB:8018/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIO FAVA DE ALMEIDA 

CAMARGO - OAB:/MT 7622-E, ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA 

CAMARGO - OAB:1679/MT, JOÃO PAULO CALVO - OAB:12342, 

MARCUS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA - OAB:19713/O

 Vistos.

Trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança ajuizada por Germano Joaquim 

Santana Neto, representado por Cid Imóveis, em desfavor de Samira dos 

Santos Calvo.

As partes, conjuntamente, juntaram aos autos petição, informando que 

firmaram acordo, o qual foi parcialmente cumprido, estando pendente a 

transferência dos valores penhorados nestes autos ao exequente 

(244/245).

É o breve relatório.

DECIDO.

Tendo em vista a quitação do débito exequendo, a extinção da presente 

execução é medida que se impõe.

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.

 Se houver custas processuais pendentes, são devidas pelo executado, 

em atenção ao princípio da causalidade.

Os honorários advocatícios já foram fixados na sentença de mérito.

EXPEÇA-SE o competente alvará eletrônico para transferência do valor 

depositado para a conta bancária informada às fls. 245.

Uma vez que o AI n.º 1010410-93.2018.811.0000 (PJE) já foi julgado, 

desnecessária a comunicação ao i. Relator.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 855264 Nr: 57732-76.2013.811.0041

 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: NELSON ANTONIO DE ALMEIDA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Intimo a parte Autora para que, no prazo de 15 dias, se manifeste se 

deseja iniciar o Cumprimento da Sentença.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1031293 Nr: 37383-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASTOS JUNTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. PATRICK A. DO AMARAL E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO NUNES - OAB:192312

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 anos.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques
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 Cod. Proc.: 891480 Nr: 24196-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEFONICA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

GUIMARÃES PESSOA - OAB:80.572/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-A/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que fora designada perícia 

para 19/02/2019 às 13h00min, sob a responsabilidade da Real Brasil 

Consultoria, situada no Pantanal Shopping - sito a Av. Historiador Rubens 

de Mendonça, n°3.300, Bairro Jardim Aclimação em Cuiabá – MT, tel. 

3052-7636 / 98418-7773, ficam desde logo intimadas as partes de que 

deverão providenciar quaisquer documentos complementares indicados 

pelo perito judicial, necessários à conclusão dos trabalhos periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 777604 Nr: 30972-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCALINA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEROLA MODA INTIMA COMERCIO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MARCANTONIO - 

OAB:180586, STEFANIE JIMENEZ WENDE - OAB:279.018/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte credora para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se quanto 

ao prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, os requisitos 

descritos no art. 524 do CPC.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1010464 Nr: 27767-82.2015.811.0041

 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: FADN, FABIANE CRISTINA DE ARAUJO DO 

NASCIMENTO

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Intimo, novamente, a parte requerente, para que no prazo de 05 dias, 

ratifique seus dados bancários, visto que a petição juntada em 28.06.2018 

não fora assinada pelo advogado.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1161790 Nr: 36679-34.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLAENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIGINAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO STABILE RIBEIRO - 

OAB:3.213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10.455/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Plaenge Empreendimentos 

LTDA em face de Original Fomento Mercantil.

A ação de execução associada aos presentes embargos (autos nº 

22001-14.2016 – Código 1127596) não se encontra garantida por penhora 

ou depósito.

Portanto, não se fazem presentes todos os requisitos que autorizam a 

suspensão da ação executiva.

 Assim sendo, cum fulcro no art. 919, §1°, do Código de Processo Civil, 

RECEBO os embargos à execução para discussão, sem suspender a 

execução.

Conforme se vê às fls. 107/228, a embargada já apresentou sua 

impugnação aos embargos.

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, no prazo 

de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que entendem necessárias e 

justifiquem o que pretendem com elas comprovar.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, 

venham os autos conclusos.

Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 04 de Setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Helena Maria Bezerra Ramos

 Cod. Proc.: 929454 Nr: 48990-28.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDE DE POSTOS 3R LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - 

OAB:11978-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5.477-MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 Vistos etc.

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019393-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIELTON BRUNO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019393-89.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JULIELTON 

BRUNO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, cujo 

procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o seu estado. 

Em atenção à ausência da parte requerente na audiência de conciliação, 

anoto que o entendimento deste Juízo é no sentido de que a procuração 

geral para o foro, mesmo com poderes especiais, não supre a exigência 

do art. 334, § 10, do Código de Processo Civil, na medida em que o 

referido dispositivo legal exige “procuração específica” para o ato. Aliás, 

nesse sentido, são os ensinamentos de Tereza Arruda Alvim Wambier, a 

qual, no livro “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil”, 

pontua que: “não se admite a utilização da procuração genérica com 

poderes para negociar: o documento deverá fazer referência expressa ao 

processo em que poderá ser realizada a negociação”.[1] Não obstante, 

não é o que se verifica no caso dos autos, tendo em vista que a 

procuração acostada à exordial (Id. nº 8230055), muito embora outorgue 

poder para “transigir”, não se trata de procuração específica para 

representação no ato da audiência de conciliação, bem como sequer 

aponta qual a espécie de demanda a ser ajuizada ou o número dos autos. 

Contudo, ressalvado o entendimento pessoal deste magistrado, ante a 

imperiosidade de vinculação do juiz ao precedente do plenário ou do órgão 
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especial aos quais estiverem vinculados, ex vi do disposto no art. 927, 

inciso V, do Código de Processo Civil, SUSPENDO a aplicação da multa 

aplicada até o julgamento de mérito, pelo Colegiado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, do Mandado de Segurança nº 

1000612-11.2018.8.11.0000. Compulsando os autos, verifico que a 

hipótese não é de extinção do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de 

julgamento antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade 

de produção de outras provas e não existem pedidos incontroversos 

[arts. 355 e 356 do CPC]. Passo, em razão disso, a sanear o processo, 

nos termos do art. 357 do CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. No que tange a 

comprovação do local da residência do requerente, anoto que não se trata 

de documento indispensável à propositura da ação, sendo certo que na 

procuração ad judicia outorgada consta como sendo o seu domicílio o 

Município de Cáceres-MT. Dessa forma, competia ao requerido, na forma e 

tempo oportunos, excepcionar a competência do Juízo, o que, no entanto, 

não faz em nenhum processo judicial em que a competência é relativa, 

limitando-se a arguir reiteradas preliminares infundadas [o famoso recorta 

e cola!], como a que ora se afasta. Da mesma forma, a preliminar de 

carência de ação pela falta de interesse de agir em razão de pagamento 

da cobertura em sede administrativa, não pode prosperar, tendo vista que, 

a requerente entende que o pagamento efetuado na esfera administrativa 

é inferior ao devido, razão pela qual, o autor possui interesse de agir. 

Saneado o processo (art. 357 do CPC, inciso I, do CPC), passo a fase de 

organização para o seu julgamento (art. 357, incisos II a V). E, em relação 

ao ônus probatório, registro que, na espécie, não se aplicam às 

disposições da Lei Consumerista, pois não configurada relação de 

consumo entre as partes (arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido, colhe-se 

recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. 

Ação de cobrança de seguro obrigatório (dpvat). Obrigação imposta por 

Lei. Ausência de qualquer margem de discricionariedade no tocante ao 

oferecimento e às regras da indenização securitária pelas respectivas 

seguradoras, não havendo sequer a opção de contratação, tampouco de 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado. Inexistência de 

relação de consumo. Impossibilidade de inversão do ônus da prova com 

base no Código de Defesa do Consumidor. Recurso Especial desprovido. 

(STJ; REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. Ausência de 

relação de consumo. Distribuição dinâmica do ônus probatório. Art. 373, 

§1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem maiores condições 

de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. Juntada de início de 

prova consistente em boletim de ocorrência e laudos médicos. Liminar 

confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; Maringá; Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão; Julg. 

09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). Além disso, sendo a 

hipossuficiência do autor apenas financeira, aplica-se, no tocante à 

produção da prova pericial, as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, 

no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, 

por essa razão fática, admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC. Dito isso, registro 

que, em relação às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais 

foram causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre 

ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou 

parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela 

foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. DEFIRO os quesitos formulados 

pelas partes. Nomeio como perita o Dra. Marisa Fernanda Vieira Tavares, 

brasileira, médica, CRM/MT 2324, podendo ser encontrada na Rua 

Presidente Arthur Bernardes, n.º 132, Duque de Caxias II, Cuiabá-MT, 

fone: 65-3322-3840/99972-0837, e-mail marisafernanda@terra.com.br. 

Fixo os honorários periciais em R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais 

deverão ser rateados pelas partes, na forma do art. 95 do CPC. No que 

tange a parte requerente, uma vez que é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita e não existem nos autos elementos aptos a ilidir a 

hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável a regra do art. 98, §5º, 

do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos honorários periciais a 

cargo deste, os quais serão suportados, ao final, pela fazenda pública ou 

pelo requerido, conforme o caso. Intime-se a parte requerida para que, no 

prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor correspondente a R$ 500,00 

(quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, do CPC. Efetuado depósito 

dos honorários, intime-se o experto, por meio eletrônico, cientificando-lhe 

da nomeação, solicitando que informe o dia, hora e local para a realização 

da pericia, com antecedência mínima de 60 dias. Em seguida, dê-se ciência 

a parte autora do dia agendado para a realização da perícia, intimando-a 

pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento, com a 

advertência de que a sua ausência ensejará na preclusão à produção da 

prova. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 31 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Primeiros comentários ao novo 

código de processo civil [livro eletrônico]: artigo por artigo / coordenação 

Teresa Arruda Alvim Wambier... [et.al.]. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2016. Outros autores: Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo 

Ferres da Silva Ribeiro, Rogério Licastro Torres de Mello.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037980-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GUIA DO ESPIRITO SANTO (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037980-62.2017.8.11.0041 AUTOR(A): CLAUDIO 

GUIA DO ESPIRITO SANTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT, cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o 

seu estado. Em atenção à ausência da parte requerente na audiência de 

conciliação, anoto que o entendimento deste Juízo é no sentido de que a 

procuração geral para o foro, mesmo com poderes especiais, não supre a 

exigência do art. 334, § 10, do Código de Processo Civil, na medida em que 

o referido dispositivo legal exige “procuração específica” para o ato. Aliás, 

nesse sentido, são os ensinamentos de Tereza Arruda Alvim Wambier, a 

qual, no livro “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil”, 

pontua que: “não se admite a utilização da procuração genérica com 

poderes para negociar: o documento deverá fazer referência expressa ao 

processo em que poderá ser realizada a negociação”.[1] Não obstante, 

não é o que se verifica no caso dos autos, tendo em vista que a 

procuração acostada à exordial (Id. nº 11186645), muito embora outorgue 

poder para “transigir”, não se trata de procuração específica para 

representação no ato da audiência de conciliação, bem como sequer 

aponta qual a espécie de demanda a ser ajuizada ou o número dos autos. 

Contudo, ressalvado o entendimento pessoal deste magistrado, ante a 

imperiosidade de vinculação do juiz ao precedente do plenário ou do órgão 

especial aos quais estiverem vinculados, ex vi do disposto no art. 927, 

inciso V, do Código de Processo Civil, SUSPENDO a aplicação da multa 

aplicada até o julgamento de mérito, pelo Colegiado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, do Mandado de Segurança nº 

1000612-11.2018.8.11.0000. Compulsando os autos, verifico que a 

hipótese não é de extinção do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de 

julgamento antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade 
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de produção de outras provas e não existem pedidos incontroversos 

[arts. 355 e 356 do CPC]. Passo, em razão disso, a sanear o processo, 

nos termos do art. 357 do CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. No que tange o defeito na 

representação processual, verifico que a procuração acostada aos autos 

está nos termos da lei, pois, segundo dispõe o art. 595, do Código Civil, 

“No contrato de prestação de serviços, quando qualquer das partes não 

souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e 

subscrito por duas testemunhas”, de modo que, não há necessidade de 

que o documento seja por instrumento particular. Além disso, a alegada 

ausência de comprovação da entrega de documentação na via 

administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da 

Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no § 1º serão entregues à 

Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”, de modo 

que, havendo omissão da requerida nesse sentido, deve arcar com o 

ônus daí decorrente, qual seja, presunção de integralização da 

documentação protocolizada na via administrativa. Saneado o processo 

(art. 357 do CPC, inciso I, do CPC), passo a fase de organização para o 

seu julgamento (art. 357, incisos II a V). E, em relação ao ônus probatório, 

registro que, na espécie, não se aplicam às disposições da Lei 

Consumerista, pois não configurada relação de consumo entre as partes 

(arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido, colhe-se recente julgado do 

Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. Ação de cobrança de 

seguro obrigatório (dpvat). Obrigação imposta por Lei. Ausência de 

qualquer margem de discricionariedade no tocante ao oferecimento e às 

regras da indenização securitária pelas respectivas seguradoras, não 

havendo sequer a opção de contratação, tampouco de escolha do 

fornecedor e/ou do produto pelo segurado. Inexistência de relação de 

consumo. Impossibilidade de inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor. Recurso Especial desprovido. (STJ; 

REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. Ausência de 

relação de consumo. Distribuição dinâmica do ônus probatório. Art. 373, 

§1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem maiores condições 

de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. Juntada de início de 

prova consistente em boletim de ocorrência e laudos médicos. Liminar 

confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; Maringá; Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão; Julg. 

09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). Além disso, sendo a 

hipossuficiência do autor apenas financeira, aplica-se, no tocante à 

produção da prova pericial, as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, 

no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, 

por essa razão fática, admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC. Dito isso, registro 

que, em relação às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais 

foram causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre 

ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou 

parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela 

foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. DEFIRO os quesitos formulados 

pelas partes. Nomeio como perita o Dra. Marisa Fernanda Vieira Tavares, 

brasileira, médica, CRM/MT 2324, podendo ser encontrada na Rua 

Presidente Arthur Bernardes, n.º 132, Duque de Caxias II, Cuiabá-MT, 

fone: 65-3322-3840/99972-0837, e-mail marisafernanda@terra.com.br. 

Fixo os honorários periciais em R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais 

deverão ser rateados pelas partes, na forma do art. 95 do CPC. No que 

tange a parte requerente, uma vez que é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita e não existem nos autos elementos aptos a ilidir a 

hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável a regra do art. 98, §5º, 

do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos honorários periciais a 

cargo deste, os quais serão suportados, ao final, pela fazenda pública ou 

pelo requerido, conforme o caso. Intime-se a parte requerida para que, no 

prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor correspondente a R$ 500,00 

(quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, do CPC. Efetuado depósito 

dos honorários, intime-se o experto, por meio eletrônico, cientificando-lhe 

da nomeação, solicitando que informe o dia, hora e local para a realização 

da pericia, com antecedência mínima de 60 dias. Em seguida, dê-se ciência 

a parte autora do dia agendado para a realização da perícia, intimando-a 

pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento, com a 

advertência de que a sua ausência ensejará na preclusão à produção da 

prova. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Primeiros comentários ao novo 

código de processo civil [livro eletrônico]: artigo por artigo / coordenação 

Teresa Arruda Alvim Wambier... [et.al.]. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2016. Outros autores: Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo 

Ferres da Silva Ribeiro, Rogério Licastro Torres de Mello.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037007-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MOREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037007-10.2017.8.11.0041 REQUERENTE: FLAVIO 

MOREIRA SANTOS REQUERIDO: UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO 

RONDON - UNIRONDON LTDA V Vistos. Considerando o teor da petição 

constante no movimento Id. nº 15961030, REDESIGNE-SE a audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. 

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 ambas as partes ser intimadas na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, c/c art. 

270, ambos do CPC). PROCEDA-SE com a preparação dos autos para 

audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, 

certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 338 da CNGC. 

Cumpra-se. Cuiabá, 31 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016660-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONCALO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT0012742A (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016660-19.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MANOEL 

GONCALO DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT, cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento 

conforme o seu estado. Considerando que a parte autora apresentou 

justificativa para sua ausência na audiência de conciliação (Id. n° 

15973108), DEIXO de aplicar a multa por ato atentatório à dignidade da 
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justiça em valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor da causa. 

Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção do 

processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do seu 

mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC]. 

Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos termos do art. 357 do 

CPC. Afasto a preliminar de ausência de documentos indispensáveis à 

propositura da ação, haja vista que o requerimento administrativo 

encontra-se acostado aos autos constante no movimento Id. nº 13673485. 

No mais, a comprovação do local da residência do requerente não 

constitui documento indispensável à propositura da ação, sendo certo que 

na procuração ad judicia outorgada consta como sendo o seu domicílio na 

cidade de Cuiabá-MT. Saneado o processo (art. 357 do CPC, inciso I, do 

CPC), passo a fase de organização para o seu julgamento (art. 357, 

incisos II a V). E, em relação ao ônus probatório, registro que, na espécie, 

não se aplicam às disposições da Lei Consumerista, pois não configurada 

relação de consumo entre as partes (arts. 2º e 3º do CDC). Nesse 

sentido, colhe-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: 

“RECURSO ESPECIAL. Ação de cobrança de seguro obrigatório (dpvat). 

Obrigação imposta por Lei. Ausência de qualquer margem de 

discricionariedade no tocante ao oferecimento e às regras da indenização 

securitária pelas respectivas seguradoras, não havendo sequer a opção 

de contratação, tampouco de escolha do fornecedor e/ou do produto pelo 

segurado. Inexistência de relação de consumo. Impossibilidade de 

inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do 

Consumidor. Recurso Especial desprovido. (STJ; REsp 1.630.980; Proc. 

2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 

06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança do 

seguro DPVAT. Ausência de relação de consumo. Distribuição dinâmica 

do ônus probatório. Art. 373, §1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora 

que tem maiores condições de provar os fatos constitutivos do direito 

afirmado. Juntada de início de prova consistente em boletim de ocorrência 

e laudos médicos. Liminar confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 

1707702-2; Maringá; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de 

Albuquerque Maranhão; Julg. 09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). 

Além disso, sendo a hipossuficiência do autor apenas financeira, 

aplica-se, no tocante à produção da prova pericial, as regras descritas no 

art. 98 e ss. do CPC, no que tange à obrigação pelo adiantamento das 

despesas, não sendo, por essa razão fática, admitida a distribuição 

dinâmica do ônus da prova, eis que ausentes os requisitos do art. 373, 

§1º, do CPC. Dito isso, registro que, em relação às questões de fato, a 

atividade probatória deverá recair sobre os seguintes pontos 

controvertidos de fato: a) os danos pessoais foram causados a parte 

autora por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga; b) os 

danos acarretaram invalidez permanente, total ou parcial; c) na hipótese 

de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela foi completa ou 

incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial 

completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 6.194/74]; e) 

na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial incompleta qual 

o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 6.194/74] e o percentual 

proporcional de redução: perda de repercussão intensa, média 

repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a serem sugeridas 

pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação da presente. Para 

o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro a produção de 

prova pericial médica. DEFIRO os quesitos formulados pelas partes. 

Nomeio como perita o Dra. Marisa Fernanda Vieira Tavares, brasileira, 

médica, CRM/MT 2324, podendo ser encontrada na Rua Presidente Arthur 

Bernardes, n.º 132, Duque de Caxias II, Cuiabá-MT, fone: 

65-3322-3840/99972-0837, e-mail marisafernanda@terra.com.br. Fixo os 

honorários periciais em R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser 

rateados pelas partes, na forma do art. 95 do CPC. No que tange a parte 

requerente, uma vez que é beneficiária da assistência judiciária gratuita e 

não existem nos autos elementos aptos a ilidir a hipossuficiência absoluta, 

sendo, pois, inaplicável a regra do art. 98, §5º, do CPC, deixo de 

determinar o adiantamento dos honorários periciais a cargo deste, os 

quais serão suportados, ao final, pela fazenda pública ou pelo requerido, 

conforme o caso. INTIME-SE a parte requerida para que, no prazo de 05 

dias, deposite em Juízo o valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos 

reais), na forma do art. 95, §1º, do CPC. Efetuado depósito dos 

honorários, INTIME-SE o experto, por meio eletrônico, cientificando-lhe da 

nomeação, solicitando que informe o dia, hora e local para a realização da 

pericia, com antecedência mínima de 60 dias. Em seguida, dê-se ciência a 

parte autora do dia agendado para a realização da perícia, intimando-a 

pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento, com a 

advertência de que a sua ausência ensejará na preclusão à produção da 

prova. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012089-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX CONCEICAO 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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012089-05.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ALEX 

CONCEICAO DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Em atenção à ausência da parte requerente 

na audiência de conciliação, anoto que o entendimento deste Juízo é no 

sentido de que a procuração geral para o foro, mesmo com poderes 

especiais, não supre a exigência do art. 334, § 10, do Código de Processo 

Civil, na medida em que o referido dispositivo legal exige “procuração 

específica” para o ato. Aliás, nesse sentido, são os ensinamentos de 

Tereza Arruda Alvim Wambier, a qual, no livro “Primeiros Comentários ao 

Novo Código de Processo Civil”, pontua que: “não se admite a utilização da 

procuração genérica com poderes para negociar: o documento deverá 

fazer referência expressa ao processo em que poderá ser realizada a 

negociação”.[1] Não obstante, não é o que se verifica no caso dos autos, 

tendo em vista que a procuração acostada à exordial (Id. nº 13056014), 

muito embora outorgue poder para “transigir”, não se trata de procuração 

específica para representação no ato da audiência de conciliação, bem 

como sequer aponta qual a espécie de demanda a ser ajuizada ou o 

número dos autos. Contudo, ressalvado o entendimento pessoal deste 

magistrado, ante a imperiosidade de vinculação do juiz ao precedentes do 

plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados, ex vi do 

disposto no art. 927, inciso V, do Código de Processo Civil, deixo de 

aplicar a multa aplicada até o julgamento de mérito, pelo Colegiado do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, do Mandado de Segurança nº 

1000612-11.2018.8.11.0000. Tendo em vista a necessidade de 

comparecimento pessoal da parte autora para realização da pericia, 

REDESIGNE-SE a audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. 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 ambas as partes ser 

intimadas na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, c/c art. 270, ambos do CPC). PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, anoto que o prazo para apresentação de 

contestação fluirá a partir da data de audiência a ser designada ante o 

disposto no art. 335, inciso I, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá, 29 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] Primeiros comentários ao novo código de processo civil [livro 

eletrônico]: artigo por artigo / coordenação Teresa Arruda Alvim 

Wambier... [et.al.]. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Outros 

autores: Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro, 

Rogério Licastro Torres de Mello.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029203-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JIHAD DAHRONJ DILENARDO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029203-54.2018.8.11.0041 AUTOR(A): AMPER - 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RÉU: JIHAD DAHRONJ 

DILENARDO AT Vistos. Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual, com 

pedido de tutela de urgência, ajuizada por Amper Empreendimentos 

Imobiliários Ltda em desfavor de Jihad Dahronj Dilenardo, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Alega a parte autora que é 

proprietária do imóvel objeto da matrícula n.º 69.906, R-02, registrado no 

5º ofício de Cuiabá /MT. Menciona que está desenvolvendo no local um 

empreendimento imobiliário, na forma de loteamento residencial urbano, 

denominado de Jardim das Oliveiras. Sustenta que o requerido, aos 

23.11.2010, firmou contrato de compra e venda, tendo como objeto o lote 

08, quadra 01, Rua 12, do empreendimento. Aduz que o requerido não 

cumpriu com suas obrigações de pagamento das prestações, estando em 

débito com a quantia de R$ 8.034,51 (oito mil trinta e quatro reais e 

cinquenta e um centavos). Assevera que foram realizadas diversas 

formas de cobrança. Contudo o requerido permaneceu e inerte e 

inadimplente. Por essas razões, requer, em sede de tutela de urgência, a 

rescisão contratual do instrumento firmado, ou, alternativamente, que seja 

fixado um valor a título de locação no montante diário de R$ 30,00 (trinta 

reais), devendo o quantum ser deduzido do eventual crédito do requerido. 

Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática 

processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza 

cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente 

ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência não comporta deferimento. Com efeito, nesta 

quadra inaugural, entendo que, em que pese à comprovação da relação 

contratual firmada entre as partes através do contrato de promessa de 

compra e venda constante no Id n.º 15172516, verifico que os 

documentos carreados junto a inicial não fornecem segurança acerca da 

probabilidade do direito da parte autora. Isso porque, num juízo de 

cognição sumária, entendo que a pretensão deduzida na inicial se 

apresenta nebulosa, já que as alegações estão fundadas em informações 

unilaterais, restando prudente o aguardo da formação do contraditório e a 

dilação probatória para análise da rescisão contratual, e alternativamente, 

para fixação de valor de aluguel. Outrossim, analisando os autos, verifico 

que a parte requerida já efetuou grande parte do valor da obrigação, uma 

vez que já efetuou o pagamento de R$ 21.723,76 (vinte e um mil 

setecentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos) e o valor do 

imóvel foi pactuado no montante de R$ 26.592,00 (vinte e seis mil 

quinhentos e noventa e dois reais), fato que corrobora a necessidade de 

se assegurar o contraditório. Ademais, entendo que o pedido de rescisão 

contratual nesta fase inicial, não comporta guarida, uma vez que se 

confunde com o mérito da ação. Deste modo, estando ausente nos autos 

elementos aptos a evidenciarem a probabilidade do direito da parte autora, 

o indeferimento, por ora, é medida que se impõe. Nesse sentido, colaciono 

a seguinte jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE 

URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - ART. 300 DO CPC. 

Tendo em vista que os elementos constantes dos autos não são aptos a 

demonstrar a probabilidade do direito alegado, deve ser indeferida a tutela 

de urgência.”.(TJ-MG,AI 10000160561940001, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL Publicação 07/02/2017,Relator Mota e Silva). 

Assim sendo, uma vez ausente, ao menos neste momento processual, a 

satisfação de todos os requisitos legais, e sendo necessária a formação 

do contraditório e a dilação probatória, INDEFIRO a tutela antecipada 

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, 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, 29 de Outubro de 2018. BRUNO D’ 

OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036362-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036362-48.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO 

BATISTA DE SOUZA REQUERIDO: UNIDAS S.A. AT Vistos. Cuida-se de 

Ação de Desconstituição de Débito c/c Reparação por Danos Morais, com 

pedido de tutela de urgência, ajuizada por João Batista de Souza em 

desfavor de Unidas Rent a Car, ambos qualificados nos autos. Alega o 

requerente que extraviou seus documentos pessoais em 10.07.2014. 

Menciona que, neste mês, ao realizar compras, foi surpreendido com a 

informação de que seus dados estavam insertos no cadastro restritivo de 

crédito por um débito apontado pela requerida no valor de R$ 78,32 

(setenta e oito reais e trinta e dois centavos). Relata que, em razão de não 

ter realizado qualquer transação comercial, dirigiu-se até a requerida 

visando esclarecer os fatos, ocasião em que lhe foi negado a 

apresentação do contrato. Com o escopo de suspender os apontamentos 

que sustenta ser indevidos, requer, em sede de tutela de urgência, que a 

requerida retire a negativação efetuada no cadastro restritivo de crédito. 

Em síntese, eis o relatório. Decido. Segundo a nova sistemática 

processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza 

cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente 

ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência comporta deferimento. Com efeito, num juízo de 

cognição sumária, constata-se a presença da probabilidade do direito da 

parte autora. Isto porque resta evidenciado nos autos a negativação 

realizada pela requerida (Id n.º 16081043, pág. 2), o que dá suporte à 

alegação da parte autora. Da mesma forma, encontra-se presente o 

pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, caso a negativação 

persista, a parte requerente sofrerá prejuízos econômicos, uma vez que 

ficará impossibilitada de trabalhar com créditos e formalizar transações 

comerciais. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será 

concedida a tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, o que também restou atendido na hipótese em 

apreço, haja vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, 

as partes poderão perfeitamente retornar ao status quo ante, com a 
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posterior e regular inclusão dos da parte autora nos órgãos restritivos de 

crédito. Posto isso, com base no art. 297 c/c art. 300, ambos do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, o que 

faço para determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

PROCEDA com a exclusão do nome do requerente dos cadastros 

restritivos de crédito, no que se refere especificamente aos fatos 

discutidos nestes autos. Para o caso de descumprimento desta decisão, 

FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo 

de eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 

77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual. Considerando inexistir 

nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. No mais, ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação 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). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, III, Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 25 de Outubro de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036412-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OSCAR SPITZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036412-74.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE 

OSCAR SPITZ REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AT 

Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e 

Danos Morais ajuizada por José Oscar Ortiz em face de Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimentos S/A – Banco Santander (Brasil)S/A. Aduz o 

autor que foi cliente do banco requerido até o ano de 2006, tendo 

movimentado a conta corrente n.º 6729853-0, agência 0451-1, que, à 

época, era denominada Van Gogh Preferred Baking- Real Master. 

Menciona que até o fechamento da conta possuía os seguintes 

investimento: CDB/RDB/DRAR, com saldo em média de 20.700,00(vinte mil 

e setecentos reais) ; Real Fiq Referenciado DI Supremo – conta fundo 

000149354 no valor de R$ 2.309,09(dois mil, trezentos e nove reais e 

nove centavos) ; Conta Fundo n.º 000826229 no valor de R$ 

322.644,34(trezentos e vinte dois mil, seiscentos e quarenta quatro reais e 

trinta quatro centavos) E - Conta Corrente 6729853 - 0 o valor de R$ 

3.024,34(três mil, vinte quatro reais e trinta quatro centavos. Sustenta que, 

devido a seu trabalho, que exige constantes viagens, transferiu sua conta 

para outra instituição financeira que melhor lhe atendia. Assevera que, 

desde 2006, quando efetuou a transferência da conta para o banco 

HSBC, nunca mais operou no banco requerido. Narra que, aos 01.08.2013, 

esteve na concessionária Buritis veículos, em Várzea Grande/MT, com o 

intuito de adquirir que estava na promoção, ocasião em que foi informado 

acerca de uma restrição do banco requerido. Alega que no dia posterior, 

ao realizar consulta nos cadastros restritivo de crédito nada foi 

encontrado. Diz que, no dia 07.08.2013, dirigiu-se a outra concessionária 

para adquirir o veículo, ocasião em que novamente foi apontado restrição 

interna no banco requerido. Relata, por fim, que compareceu à sua antiga 

agência em busca de informações, oportunidade em que soube que seus 

dados estavam em uma lista restritiva de crédito. Assim, requer a tutela de 

urgência para que banco requerido exclua seu nome de todo e qualquer 

cadastro restritivo, especialmente o cadastro interno. É a síntese. DECIDO. 

Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência contido na exordial 

não comporta deferimento. Isso porque, em juízo de cognição sumária, 

ainda não é possível constatar a alegada conduta ilícita do banco 

requerido. Com efeito, em primeiro lugar, os documentos carreados aos 

autos não são hábeis a, por si só, demonstrar a ocorrência de qualquer 

restrição de crédito e/ou “negativação interna” à parte requerente. 

Ademais, nesta quadra inaugural, entendo que a pretensão deduzida na 

inicial se apresenta nebulosa. Isso porque, as alegações estão fundadas 

em informações unilaterais, restando prudente o aguardo da formação do 

contraditório e a dilação probatória. Outrossim, é cediço que as restrições 

internas constituem exercício regular de direito, sendo assim, se faz 

necessário maior dilação probatória acerca do objeto da ação. Acerca do 

exercício regular do direito, colaciono o seguinte julgado, in verbis : 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de 

indenização por danos morais. Decisão de primeiro grau que indeferiu a 

tutela cautelar antecedente pretendida. Pleiteada a reforma da decisão 

recorrida a fim de conceder a tutela provisória pretendida. Alegação de 

impossibilidade de restrição cadastral interna. Não constatação de 

qualquer abusividade no ato do banco, ao menos em sede de cognição 

sumária. Restrição interna que constitui exercício regular do direito do 

banco, decorrente da liberdade contratual. Tutela de urgência que não 

merece deferimento.” Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.” 

(TJPR; Ag Instr 1737072-8; Londrina; Décima Quarta Câmara Cível; Relª 

Juíza Conv. Maria Roseli Guiessmann; Julg. 07/03/2018; DJPR 13/03/2018; 

Pág. 170) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE 

CRÉDITO OPERAÇÃO PRONAF - FACULDADE DA INSITUIÇÃO FINANCEIRA 

– RESTRIÇÃO CADASTRAL INTERNA – LIBERDADE DE CONTRATAR - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE 

INDENIZAR - DANO MORAL INDEVIDO - RECURSO DESPROVIDO. Embora 

a responsabilidade da instituição ré seja objetiva, na forma do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, é necessária a demonstração do ato 

ilegal e, além disso, há que ser demonstrado o nexo causal entre o dano e 

o referido ato. O Código de Defesa do Consumidor não proíbe a 

elaboração, organização, consulta e manutenção de banco de dados 

sobre consumidores. Importante salientar que a legislação regula sua 

existência, em especial quanto à finalidade e à proteção do crédito, de 

maneira que a negativa do banco não exige fundamentação, posto que a 

aceitação de clientela é mera liberalidade, onde o Apelado avalia o risco de 

ter a pessoa como cliente. A negativa de concessão de crédito não 

configura ato ilícito, visto que as instituições bancárias não são obrigadas 

a contratar e nem a conceder crédito a qualquer pessoa do povo. A 

restrição cadastral interna não fere a lei, moral ou a imagem pública da 

pessoa, pelo que, é estritamente interna. Não há que falar em dano moral 

quando há a recusa de concessão de crédito por haver restrições em 

cadastro interno de instituição financeira.” (Ap 37398/2015, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 30/05/2016) Deste 

modo, estando ausente nos autos elementos aptos a evidenciarem a 

probabilidade do direito da parte autora, o indeferimento, por ora, é medida 

que se impõe. Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS LEGAIS - ART. 300 DO CPC. Tendo em vista que os 
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elementos constantes dos autos não são aptos a demonstrar a 

probabilidade do direito alegado, deve ser indeferida a tutela de urgência.”.

(TJ-MG,AI 10000160561940001, Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 18ª 

CÂMARA CÍVEL Publicação 07/02/2017,Relator Mota e Silva). Assim 

sendo, uma vez ausente, ao menos neste momento processual, a 

satisfação de todos os requisitos legais, e sendo necessária a formação 

do contraditório e a dilação probatória, INDEFIRO a tutela antecipada 

requerida, sem prejuízo de sua reapreciação, caso assim se requeira e 

ocorra a comprovação dos pressupostos necessários. 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). Quanto à pretensão 

de inversão do onus probandi, anoto que o momento processual oportuno 

para definir a distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de 

saneamento, nos termos do art. 357, inciso III, Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Outubro de 2018. BRUNO D’ 

OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036683-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZI FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036683-83.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ELZI 

FERREIRA DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A AT Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, 

ajuizada por Elzi Ferreira da Silva, em desfavor de Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S/A, ambos qualificados nos autos. Alega a 

requerente que é proprietária do imóvel situado na Avenida Guanabara, 

n.º 21, quadra 169, casa 02, nesta urbe. Menciona que em fevereiro do 

corrente ano, solicitou a ligação da unidade consumidora n.º 6/2640085-3, 

uma vez que tinha a intenção de alugar o imóvel. Aduz que após a 

ativação da unidade consumidora, passou a receber faturas com 

cobranças mínimas nos valores de R$ 20,00 (vinte reais) a R$ 30,00 (trinta 

reais), uma vez que o imóvel estava desabitado. Sustenta que foi 

surpreendida com a fatura do mês de maio de 2018, no valor de R$ 518,69 

(quinhentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos), razão pela qual 

dirigiu-se à sede da requerida para reclamar da fatura e solicitar uma 

vistoria na unidade consumidora. Assevera que, mesmo com a 

reclamação, a requerida, em julho, suspendeu o fornecimento de energia e 

inseriu seus dados nos cadastros restritivos de crédito. Diz, por fim, que 

não houve vistoria na unidade consumidora e que o imóvel não foi 

alugado. Por essas razões, requer, em sede de tutela de urgência que 

seja determinado o restabelecimento da energia, a a retirada dos seus 

dados do cadastro restritivo de crédito, e ainda, que a requerida se 

abstenha de efetuar nova suspensão dos serviços até o final da ação. Em 

síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo 

que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou 

satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência comporta parcial deferimento. Com efeito, num juízo 

de cognição sumária, constata-se a presença da probabilidade do direito 

da parte autora. Isto porque, resta evidenciado nos autos que a fatura 

com vencimento em junho de 2018, no valor de R$ 518,69 (quinhentos e 

dezoito reais e sessenta e nove centavos), se destoa das faturas 

anteriores, conforme análise do documento constante no Id n.º (16117838, 

pág.2). Em análise das faturas anteriores, é possível ver que as faturas 

foram emitidas com valores menores ao cobrado na fatura contestada, 

fato que traz verossimilhança às alegações da parte autora. Ademais, 

resta evidenciada a negativação dos dados da requerente (Id n.º 

15953897). Portanto, entendo presente a probabilidade do direito da parte 

autora. Da mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo 

de dano, tendo em vista que, caso a tutela não seja deferida, a parte 

requerente, continuará a ser privada da utilização de um serviço público 

essencial, além sofrer prejuízos econômicos, uma vez que ficará 

impossibilitada de trabalhar com seus créditos e formalizar transações 

comerciais. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será 

concedida a tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, o que também restou atendido no presente caso 

concreto, haja vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, 

as partes poderão perfeitamente retornar ao status quo ante, com a 

posterior regular suspensão do fornecimento de energia e regular 

inscrição dos dados. Por outro lado, no tocante aos pedidos de se abster 

de suspender o fornecimento de energia até o final da ação, entendo que 

o pedido não comporta guarida, uma vez que o débito poderá ser 

suspenso em razão de fatura diversa da discutida nos autos. Não 

obstante presente os requisitos para a concessão da tutela de urgência, 

cumpre anotar que a insurgência quanto aos valores supostamente 

excessivos das faturas não retira da parte autora a obrigação do 

pagamento ao menos do valor que entende devido, posto que afronta ao 

princípio da razoabilidade a mesma se beneficiar dos serviços de energia 

elétrica de forma graciosa. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA. Energia elétrica. Fatura de consumo com valor 

acima da média. Decisão agravada indeferindo a tutela provisória por 

ausência de probabilidade. Decisão que se reforma. Faturas em valor 

equivalente ao dobro da conta mais alta recebida pela parte autora e cerca 

de 300% superior às faturas anteriores. Valor de fatura que desequilibra 

orçamento doméstico Inadimplência de fatura que gerou ameaça de corte 

de serviço essencial e deu azo à negativação do nome da parte autora. 

Recurso conhecido e provido para determinar que a ré se abstenha de 

interromper o serviço, condicionado ao depósito pela parte autora do valor 

de R$ 165,35 que entende devido, determinando-se, ainda, a expedição de 

ofício ao órgão responsável para exclusão da negativação referente à 

fatura impugnada.” (TJRJ; AI 0055498-86.2017.8.19.0000; Rio de Janeiro; 

Vigésima Sexta Câmara Cível Consumidor; Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto 

Pereira; DORJ 18/12/2017; Pág. 401). Portanto, entendo necessário o 

depósito em juízo do valor que a parte autora entende devido nas faturas 

contestadas. Posto isso, com base no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória de urgência, o 

que faço para determinar que a requerida RESTABELEÇA, no prazo de 24 

(vinte e quatro horas), o fornecimento de energia da unidade consumidora 

n.º 6/2640085-3, sem prejuízo de posterior suspensão em razão de fatura 

não objeto dos autos, bem como PROCEDA com a exclusão do nome da 

parte autora dos cadastros restritivos de crédito, no que se refere 

especificamente aos débitos discutidos nestes autos e até decisão final 

da causa. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da 

concessionária demandada, FIXO multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, do Código 

de Processo Civil), sem prejuízo de eventual aplicação de multa de até 

20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à 

dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado 

Diploma Processual. CONDICIONO o cumprimento da tutela de urgência ao 

depósito judicial do valor que a parte autora entende devido da fatura 

questionada (maio de 2018) observando-se, para tanto, a média de 
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consumo relativa aos três meses anteriores ao período contestado 

(fevereiro, março e abril de 2018). Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela declaração apresentada no movimento Id. n.º 16117836, 

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). Quanto à pretensão 

de inversão do onus probandi, anoto que o momento processual oportuno 

para definir a distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de 

saneamento, nos termos do art. 357, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, em regime de plantão. Cuiabá - MT, 24 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036599-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036599-82.2018.8.11.0041 REQUERENTE: GISELY 

RODRIGUES MACHADO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A AT Vistos. Cuida-se de Ação Revisional 

de Consumo c/c Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por Gisely Rodrigues Machado, em desfavor de 

Energisa S/A – Companhia de Fornecimento de Energia Elétrica de Mato 

Grosso, ambos qualificados nos autos. Alega o requerente que reside no 

imóvel no qual está instalado a unidade consumidora n.º 6/6942781. 

Menciona que as contas de energia nunca ultrapassaram o valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), apesar de mesmo assim discordar dos valores 

cobrados. Diz que já solicitou por diversas vezes perícia em seu relógio 

medidor. Contudo, a requerida além de não efetuar, continua emitindo 

faturas com valores que a cada mês vão se elevando. Sustenta que a 

última fatura enviada, correspondente ao mês de outubro do corrente ano, 

foi no valor de R$ 270,23 (duzentos e setenta reais e vinte e três 

centavos). Alega que no mês supracitado se ausentou 15 (quinze) dias do 

imóvel, uma vez que estava gozando de férias. Porém, a fatura enviada 

ultrapassa quase 1/3 da média consumida. Relata, por fim, que solicitou 

uma revisão da fatura contestada, todavia o pedido foi negado sob a 

justificativa de que não havia nada de errado. Por essas razões, requer, 

em sede de tutela de urgência que a requerida se abstenha de efetuar a 

suspensão do fornecimento de energia em decorrência da fatura 

contestada, bem como suspenda a cobrança até o deslinde da ação. Em 

síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo 

que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou 

satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência comporta deferimento. Com efeito, num juízo de 

cognição sumária, constata-se a presença da probabilidade do direito da 

parte autora. Isto porque resta evidenciado nos autos que a fatura com 

vencimento em 23.10.2018, referente ao mês de outubro/2018, no valor de 

R$ 270,23 (duzentos e setenta reais e vinte e três centavos), se destoa 

das faturas anteriores, conforme análise do histórico constante no Id n.º 

16108000. Em análise das faturas anteriores, é possível ver que as 

faturas foram emitidas com valores menores ao cobrado na fatura 

contestada. Portanto, entendo presente a probabilidade do direito da parte 

autora. Da mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo 

de dano, tendo em vista que, caso a tutela não seja deferida, a parte 

poderá a ser privada da utilização de um serviço público essencial, além 

sofrer prejuízos econômicos, com a possibilidade do seus dados serem 

negativados. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será 

concedida a tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, o que também restou atendido no presente caso 

concreto, haja vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, 

as partes poderão perfeitamente retornar ao status quo ante, com a 

posterior regular suspensão do fornecimento de energia. Não obstante 

presente os requisitos para a concessão da tutela de urgência, cumpre 

anotar que a insurgência quanto aos valores supostamente excessivos 

das faturas não retira da parte autora a obrigação do pagamento ao 

menos do valor que entende devido, posto que afronta ao princípio da 

razoabilidade a mesma se beneficiar dos serviços de energia elétrica de 

forma graciosa. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA. Energia elétrica. Fatura de consumo com valor acima 

da média. Decisão agravada indeferindo a tutela provisória por ausência 

de probabilidade. Decisão que se reforma. Faturas em valor equivalente ao 

dobro da conta mais alta recebida pela parte autora e cerca de 300% 

superior às faturas anteriores. Valor de fatura que desequilibra orçamento 

doméstico Inadimplência de fatura que gerou ameaça de corte de serviço 

essencial e deu azo à negativação do nome da parte autora. Recurso 

conhecido e provido para determinar que a ré se abstenha de interromper 

o serviço, condicionado ao depósito pela parte autora do valor de R$ 

165,35 que entende devido, determinando-se, ainda, a expedição de ofício 

ao órgão responsável para exclusão da negativação referente à fatura 

impugnada.” (TJRJ; AI 0055498-86.2017.8.19.0000; Rio de Janeiro; 

Vigésima Sexta Câmara Cível Consumidor; Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto 

Pereira; DORJ 18/12/2017; Pág. 401). Portanto, entendo necessário o 

depósito em juízo do valor que a parte autora entende devido nas faturas 

contestadas. Posto isso, com base no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, o que faço para 

determinar que a requerida: a) sob pena de aplicação de multa diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 297, parágrafo 

único, c/c artigo 537, ambos do CPC, SUSPENDA, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, a cobrança referente à fatura com vencimento em 

23.10.2018, no valor de R$ 270,23 (duzentos e setenta reais e vinte e três 

centavos), até o deslinde da ação; b) sob pena de aplicação de multa por 

descumprimento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do 

art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do CPC, SE ABSTENHA de 

efetuar a suspensão do fornecimento de energia da unidade consumidora 

n.º 6/6942781 em decorrência da fatura com vencimento em 23.10.2018 

no valor de R$ 270,23 (duzentos e setenta reais e vinte e três centavos), 

até ulterior deliberação deste Juízo. CONDICIONO o cumprimento da tutela 

de urgência ao depósito judicial do valor que a parte autora entende 

devido da fatura questionada (outubro de 2018) observando-se, para 

tanto, a média de consumo relativa aos três meses anteriores ao período 

contestado (julho, agosto e setembro de 2018). Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela declaração apresentada no movimento Id. n.º 

16107995, pág.2, 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 
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antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, inciso III, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 25 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018615-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLLA MARTINHA HARDMAN DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN VILIS MARTINS DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018615-22.2017.8.11.0041 AUTOR(A): MARLLA 

MARTINHA HARDMAN DA SILVA RÉU: JEAN VILIS MARTINS DA SILVA V 

Vistos. Trata-se de Ação de Rescisão de Contrato c/c Pedido de Liminar e 

Reintegração de Posse e Danos Materiais e Morais ajuizada por Marlla 

Martinha Hardman da Silva em desfavor de Jean Uilis Martins da Silva. 

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo (Id. nº 

14697323), o qual é expressão legítima de suas vontades e representa 

composição para solução do litígio. Assim sendo, estando presentes os 

pressupostos necessários, notadamente a disponibilidade do direito, 

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO 

o feito, com resolução do mérito, ex vi do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios deverão ser 

arcados na forma pactuada ou, não havendo convenção na transação, 

cada parte deverá honrar com o pagamento do seu respectivo patrono. 

As custas processuais serão divididas igualmente entre as partes, nos 

termos do art. 90, § 2º, do citado Diploma Processual, observadas as 

normas da gratuidade da Justiça, sendo o caso. Registrada nesta data no 

sistema informatizado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certifique-se 

o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se 

os autos. Cuiabá, 31 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036279-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA OTORRINO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036279-66.2017.8.11.0041 AUTOR(A): PARANA 

COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA RÉU: CLINICA 

OTORRINO LTDA V Vistos. Trata-se de Ação Monitória ajuizada por 

Paraná Comércio de Materiais Elétricos e Serviços Ltda em desfavor de 

Clínica Otorrino Ltda. Compulsando os autos, verifico que as partes 

entabularam acordo (Id. nº 14837383), o qual é expressão legítima de 

suas vontades e representa composição para solução do litígio. Assim 

sendo, estando presentes os pressupostos necessários, notadamente a 

disponibilidade do direito, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado 

entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, ex vi do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Os honorários 

advocatícios deverão ser arcados na forma pactuada. As custas 

processuais serão divididas igualmente entre as partes, nos termos do art. 

90, § 2º, do citado Diploma Processual, observadas as normas da 

gratuidade da Justiça, sendo o caso. Registrada nesta data no sistema 

informatizado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certifique-se o 

trânsito em julgado e, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se 

os autos. Cuiabá, 31 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016274-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016274-23.2017.8.11.0041 AUTOR(A): GERSON 

MORAIS RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS M Vistos. 

1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por 

GERSON MORAIS, em desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 

01.01.2017, foi vitimado em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 7336763- 

Pág. 1). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 10065599- Pág. 1). 

Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 10065599- 

Pág. 3/4). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 8779254- Pág. 

1/21). 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. 2.2 Mérito. Narra a inicial 

que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente parcial no membro inferior esquerdo. O nexo de causalidade 

entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do boletim de 

ocorrência (id. 7336053- Pág. 1/2) boletim de atendimento médico (id. 

7335999- Pág. 3/4), bem como pela pericia médica judicial (id. 10065599- 

Pág. 3/4), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 

6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza 

e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In 

casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao requerente 

invalidez permanente parcial incompleta no membro (inferior esquerdo), de 

repercussão média, avaliada em 50% de 70%, de modo que, nos termos 

da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO INFERIOR ESQUERDO (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: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 

13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos 

e vinte cinco reais). No mais, verifica-se que a parte autora recebeu, na 

esfera administrativa, a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e 
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sessenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme comprovante de 

pagamento acostado no Id. nº 6786412. Portanto, a requerente faz jus a 

diferença de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois 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$ 2.362,50 (dois mil, 

trezentos e sessenta e dois 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 (01.01.2017), nos termos da 

Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). 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, 30 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003539-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE DA SILVA BRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003539-55.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ROSINEIDE 

DA SILVA BRANCO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por ROSINEIDE DA SILVA BRANCO, em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos qualificados nos 

autos, aduzindo, em síntese, que em 22.11.2016, foi vitimada em um 

acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme 

documentos anexos. Foi designada a audiência de conciliação (id. 

4830900, pag. 01/02). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 

6888858, pag. 1/26). Impugnação à contestação (id. 10700907, pag. 

01/13). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 7976285, pag. 01). Foi 

realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 7976285, pag. 

3/4). 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. Além disso, a alegada 

ausência de comprovação da entrega de documentação na via 

administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da 

Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no § 1º serão entregues à 

Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”, de modo 

que, havendo omissão da requerida nesse sentido, deve arcar com o 

ônus daí decorrente, qual seja, presunção de integralização da 

documentação protocolizada na via administrativa. Afasto ainda, a 

preliminar de carência de ação por ausência do laudo do IML, uma vez 

que, além de se tratar de matéria de mérito, é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual, sendo 

certo que no âmbito judicial inexiste hierarquia de provas, não se 

aplicando, evidentemente, a gradação prevista no art. 5º § 1º, da Lei de 

regência. Afasto a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de 

requerimento administrativo, haja vista que o referido requerimento 

encontra-se acostado aos autos, no qual consta carimbo de recebimento 

da seguradora requerida. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi 

vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial 

“membro pé esquerdo”. O nexo de causalidade entre às lesões e o 

acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 4815808- 

pág. 01/02), boletim de atendimento médico (id. 4815808- pág. 01), bem 

como pela pericia médica judicial (id. 7976285- pág. 03/04), estando, 

portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que 

tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza e extensão das 

lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia 

médica concluiu que o acidente causou ao requerente, invalidez 

permanente parcial do membro pé esquerdo, avaliado em 50% de 50%, 

tornozelo esquerdo avaliado em 25% de 50% e ombro esquerdo avaliado 

em 25% de 50% de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: 

MEMBRO PÉ ESQUERDO (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: 50%; 

(C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O 

Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 50% (B) x 50% (C) = R$ 

3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais). MEMBRO 

TORNOZELO ESQUERDO (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: 25%; 

(C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O 

Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 50% (C) = R$ 

1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

MEMBRO OMBRO ESQUERDO (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: 25%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 
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50% (C) = R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Portanto, a requerente faz jus ao valor de R$ 

6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) 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$ R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e 

cinquenta reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(22.11.2016), 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, 30 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038297-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DE AMORIM SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038297-60.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JOAO 

GABRIEL DE AMORIM SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT movida por JOÃO GABRIEL DE AMORIM SILVA,em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 29.10.2017 foi vítima 

de acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme 

documentos anexos. Foi designada a audiência de conciliação (id. 

11474026, pag. 01/02). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 

12808103, pag. 1/22). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 

12907687, pag. 01). Foi realizada avaliação médica para fins de 

conciliação (id. 12907687, 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 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. 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 joelho direito e estrutura crânio-facial. O 

nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência (Id. 11220089), documento médico (Id. 

11220089), bem como pela pericia médica judicial (Id. 12907687), 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 joelho direito avaliado em 25% 

de 50% e no membro (estrutura crânio facial), de repercussão residual, 

avaliada em 10% de 100%, de modo que, nos termos da Lei nº 

11.945/2009, tem-se: 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). MEMBRO JOELHO 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: 25%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 

50% (C) = R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 

3.037,50 ( três mil, 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$ 3.037,50 ( três mil, 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 

(29.10.2017), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 
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nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). 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, 30 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034659-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE TENORIO DE MELO (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034659-19.2017.8.11.0041 AUTOR(A): LUCINEIDE 

TENORIO DE MELO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por LUCINEIDE TENÓRIO DE MELO ,em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 24.09.2017 foi vítima de acidente de trânsito, 

ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos anexos. 

Foi designada a audiência de conciliação (id. 11407122, pag. 01/02). A 

requerida ofereceu peça contestatória (id. 12329140, pag. 1/22). A 

audiência de conciliação foi infrutífera (id. 12388329, pag. 01). Foi 

realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 12388329, 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. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. 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 joelho direito e estrutura crânio-facial. O 

nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência (Id. 10697203), documento médico (Id. 

10697203), bem como pela pericia médica judicial (Id. 12388329), 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 joelho direito avaliado em 25% 

de 25% e no membro (estrutura crânio facial), de repercussão residual, 

avaliada em 10% de 100%, de modo que, nos termos da Lei nº 

11.945/2009, tem-se: 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). MEMBRO JOELHO 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: 25%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 25%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 

25% (C) = R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 2.193,75 ( 

dois mil, cento e noventa e três reais e setenta e cinco 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$ 2.193,75 ( dois mil, cento e noventa e três reais 

e setenta e cinco centavos)acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento 

danoso (24.09.2017), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a 

parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). 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, 31 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028453-86.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER ROSA XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028453-86.2017.8.11.0041 AUTOR(A): WAGNER 

ROSA XAVIER RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

movida por WAGNER ROSA XAVIER, em desfavor de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que 

em 30.07.2017, foi vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 10239655- 

Pág. 01/02). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 11147346- Pág. 

01). Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 11147346- 

Pág. 03/04). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 11272405- Pág. 

01/20). Impugnação à contestação (id. 11541235- Pág. 01/14). 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 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Além disso, a alegada 

ausência de comprovação da entrega de documentação na via 

administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da 

Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no § 1º serão entregues à 

Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”, de modo 

que, havendo omissão da requerida nesse sentido, deve arcar com o 

ônus daí decorrente, qual seja, presunção de integralização da 

documentação protocolizada na via administrativa. Afasto a preliminar de 

falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, 

haja vista que o comprovante de requerimento encontra-se acostado aos 

autos. Afasto ainda, a preliminar de carência de ação por ausência do 

laudo do IML, uma vez que, além de se tratar de matéria de mérito, é 

possível a comprovação do grau e da extensão das lesões durante a 

instrução processual, sendo certo que no âmbito judicial inexiste 

hierarquia de provas, não se aplicando, evidentemente, a gradação 

prevista no art. 5º § 1º, da Lei de regência. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a 

parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente parcial no membro tornozelo esquerdo. O nexo de 

causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do 

boletim de ocorrência (id. 9848982- Pág. 1/2), boletim de atendimento 

médico (id. 9848987- Pág. 04), bem como pela pericia médica judicial (id. 

11147346- Pág. 3/4), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da 

Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao 

requerente invalidez permanente parcial incompleta no membro (tornozelo 

esquerdo), de média repercussão, avaliada em 75% de 25%, de modo 

que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO TORNOZELO 

ESQUERDO (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: 25%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 75%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 75% (C) = R$ 2.531,25 (dois 

mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco centavos). Portanto, o 

Requerente faz jus à quantia total de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e 

trinta e um reais e vinte cinco 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$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco centavos), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (30.07.2017), nos 

termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte requerida a pagar por 

inteiro as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do 

Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação 

ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma equitativa, por 

arbitramento, sob pena de não se remunerar condignamente o trabalho 

realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA 

SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO 

DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

Conforme entendimento sedimentado na 5ª Câmara Cível, se o valor do 

seguro DPVAT foi fixado de forma proporcional ao grau da invalidez 

permanente, deve a seguradora arcar com a totalidade das custas 

processuais e honorários advocatícios, por força do princípio da 

causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito 

econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, a fixação 

dos honorários deverá ocorrer por apreciação equitativa (art. 85, §§ 2º e 

8º ,  do Código de Processo Civ i l /15)”  (TJMS;  APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). 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, 31 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018931-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SHIMIZU PASSARELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336/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))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018931-69.2016.8.11.0041 REQUERENTE: RAFAEL 

SHIMIZU PASSARELLI 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 RAFAEL SHIMIZU 

PASSARELI ,em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT LTDA, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em 

síntese, que em 24.08.2016 foi vítima de acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a 

audiência de conciliação (id. 5582920, pag. 01/02). A requerida ofereceu 

peça contestatória (id. 8091560, pag. 1/22). A audiência de conciliação foi 

infrutífera (id. 8675229, pag. 01). Foi realizada avaliação médica para fins 

de conciliação (id. 8675229, 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 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, tendo 

em vista que, in casu, houve recebimento da ação pelo meu antecessor, 

circunstância que obsta, nesta quadra processual, a extinção do feito, 

sem resolução do mérito. Da mesma forma, a preliminar do principio da 

causalidade quanto à sucumbência, deve ser afastada haja vista que, não 

está a parte interessada obrigada a esgotar a esfera administrativa antes 

de buscar a prestação da tutela jurisdicional, o que lhe é, aliás, 

assegurado constitucionalmente (art. 5º, inciso XXXV), não sendo cabível, 

pois, a reciprocidade dos ônus sucumbenciais, respondendo a requerida, 

por inteiro, por tais verbas. Não procede também, a alegação de que a não 

juntada de “comprovante de residência” 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 Cuiabá/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 

joelho direito. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio de boletim de ocorrência (Id. 3313332), documento 

médico (Id. 3313334), bem como pela pericia médica judicial (Id. 8675229), 

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 joelho direito avaliado 

em 25% de 25% e no membro (estrutura crânio facial), de repercussão 

residual, avaliada em 10% de 100%, de modo que, nos termos da Lei nº 

11.945/2009, tem-se: MEMBRO JOELHO 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: 25%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 25%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 

25% (C) = R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 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$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento 

danoso (24.08.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a 

parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). 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, 31 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029101-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CASTRO COSTA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029101-32.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ELENIR 

CASTRO COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT proposta por Elenir Castro Costa em desfavor de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais. A parte autora foi devidamente intimada para emendar 

a petição inicial, com o fito de acostar aos autos o prévio requerimento 

administrativo, sob pena de extinção sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 321 do Código de Processo Civil (Id. nº 15163779). Todavia, 

consoante certificado constante no movimento Id nº 15767683, a parte 

autora deixou de atender a determinação judicial, tendo quedado-se inerte. 

É o breve relato. DECIDO. Ocorre que, no julgamento do RE 631.240 
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RG/RG, 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. 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. Seguem abaixo os julgados 

supracitados, in verbis: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ). 

“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. (...). 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 art. 5.º, 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 03.09.14, 

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, 10 de 

outubro de 2014. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado 

digitalmente.” (RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

16/10/2014). Anoto que, nos termos dos julgados supra, o requerimento 

administrativo deve ser prévio ao ajuizamento da ação, sendo requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial ajuizada após 03.09.2014. 

No caso dos autos, a demanda foi ajuizada em data posterior à 

supracitada, havendo, portanto, necessidade de prévio requerimento 

administrativo. Ademais, 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. Mister se faz destacar 

que a exigência em tela não viola a garantia constitucional de acesso ao 

Judiciário, prevista no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, uma 

vez que realizar o prévio requerimento administrativo não implica na 

necessidade de se esgotar as vias administrativas, conforme reconhecido 

pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário RE 631240. 

Assim sendo, tendo em vista que, devidamente intimada, a parte autora 

não comprovou o prévio requerimento administrativo, tenho que não restou 

caracterizada pretensão resistida para a necessidade de intervenção 

jurisdicional na cobrança do seguro DPVAT. Dessa maneira, não tendo a 

parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o 

indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do 

curso processual por impossibilidade total de seu prosseguimento. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 330, inciso 

III, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

I, do mesmo Diploma Processual. 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. CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a 

menos que o credor demonstre que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará 

suspensa pelos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 

98, § 3º, do mesmo Código. Sem honorários advocatícios, eis que a parte 

requerida sequer constituiu advogado nos autos. Preclusa a via recursal, 

INTIME-SE a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 

3º do CPC). Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 31 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028365-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS NEVES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028365-14.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LUCAS 

NEVES SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Lucas Neves Silva 

em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. A parte autora foi 

devidamente intimada para emendar a petição inicial, com o fito de acostar 

aos autos o prévio requerimento administrativo, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil 

(Id. nº 15077123). Todavia, consoante certificado constante no movimento 

Id nº 15767658, a parte autora deixou de atender a determinação judicial, 

tendo quedado-se inerte. É o breve relato. DECIDO. Ocorre que, no 

julgamento do RE 631.240 RG/RG, 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. 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. Seguem abaixo os julgados 

supracitados, in verbis: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ). 

“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. (...). É o 
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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 art. 5.º, 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 03.09.14, 

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, 10 de 

outubro de 2014. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado 

digitalmente.” (RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

16/10/2014). Anoto que, nos termos dos julgados supra, o requerimento 

administrativo deve ser prévio ao ajuizamento da ação, sendo requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial ajuizada após 03.09.2014. 

No caso dos autos, a demanda foi ajuizada em data posterior à 

supracitada, havendo, portanto, necessidade de prévio requerimento 

administrativo. Ademais, 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. Mister se faz destacar 

que a exigência em tela não viola a garantia constitucional de acesso ao 

Judiciário, prevista no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, uma 

vez que realizar o prévio requerimento administrativo não implica na 

necessidade de se esgotar as vias administrativas, conforme reconhecido 

pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário RE 631240. 

Assim sendo, tendo em vista que, devidamente intimada, a parte autora 

não comprovou o prévio requerimento administrativo, tenho que não restou 

caracterizada pretensão resistida para a necessidade de intervenção 

jurisdicional na cobrança do seguro DPVAT. Dessa maneira, não tendo a 

parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o 

indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do 

curso processual por impossibilidade total de seu prosseguimento. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 330, inciso 

III, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

I, do mesmo Diploma Processual. 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. CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a 

menos que o credor demonstre que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará 

suspensa pelos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 

98, § 3º, do mesmo Código. Sem honorários advocatícios, eis que a parte 

requerida sequer constituiu advogado nos autos. Preclusa a via recursal, 

INTIME-SE a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 

3º do CPC). Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 31 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027899-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEANE RONDON DACONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1027899-20.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ROSEANE 

RONDON DACONCEICAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por 

Roseane Rondon da Conceição em desfavor de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. A parte autora foi devidamente intimada para emendar a 

petição inicial, com o fito de acostar aos autos o prévio requerimento 

administrativo, sob pena de extinção sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 321 do Código de Processo Civil (Id nº 15015551). Por meio da 

petição acostada no movimento Id nº 15652018, a parte autora apresentou 

protocolo de recepção de documentos. É o breve relato. DECIDO. Como é 

cediçõ, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, realizado em sede de 

repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de 

interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não 

demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. 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. Seguem abaixo os 

julgados supracitados, in verbis: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ). 

“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. (...). 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 art. 5.º, 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 03.09.14, 

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, 10 de 

outubro de 2014. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado 

digitalmente.” (RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

16/10/2014). Anoto que, nos termos dos julgados supra, o requerimento 

administrativo deve ser prévio ao ajuizamento da ação, sendo requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial ajuizada após 03.09.2014. 

Mister se faz destacar que a exigência em tela não viola a garantia 

constitucional de acesso ao Judiciário, prevista no artigo 5º, inciso XXXV, 

da Constituição Federal, uma vez que realizar o prévio requerimento 

administrativo não implica na necessidade de se esgotar as vias 

administrativas, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no 

Recurso Extraordinário RE 631240. Aliás, sobre o tema já anotou o 

Supremo Tribunal Federal que: “Não existe a necessidade do esgotamento 

das vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponto 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 
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do Poder Judiciário. (...)" (STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014) No caso dos autos, verifico que, 

muito embora a parte autora tenha, após a determinação de emenda, 

apresentado o requerimento administrativo constante no Id. nº 15652020, 

o referido comprovante demostra quais foram os documentos entregues, 

porém comfirma que a mesma deixou de apresentar o laudo do Instituto 

Médico Legal. 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. Como se vê, os documentos apresentados não 

comprovam a recusa ou omissão da requerida em proceder ao pagamento 

da indenização securitária, mas sim que existe documentação pendente 

para análise do pedido administrativo. Dessa forma, não restou 

evidenciada a negativa ou omissão do pagamento pela seguradora, vez 

que a documentação apresentada apenas indica a existência de 

pendência de apresentação de documento para conclusão do 

procedimento administrativo. Portanto, considerando que a autora não 

comprovou nos autos a realização do pedido administrativo, caracterizada 

está a ausência de interesse processual da parte autora na presente lide, 

tendo em vista a ausência de pretensão resistida ou insatisfeita que 

justifique a intervenção do Poder Judiciário. Em situação análoga, veja o 

entendimento firmado no âmbito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, in 

verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. 

JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. RECUSA. NÃO DEMONSTRADA. PROCESSO PENDENTE 

DE COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. NÃO 

CONFIGURADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MEDIDA QUE 

SE IMPÕE. É relativa a presunção advinda da declaração de pobreza e, 

por isso, a jurisprudência vem entendendo que o julgador tem o 

poder-dever de indeferir a Assistência Judiciária Gratuita, somente 

quando há evidências de que a parte não necessita dos benefícios. 

Entretanto, inexistindo, nos autos, prova a derruir tal declaração, impõe-se 

a concessão da benesse da justiça gratuita à parte autora, quando essa 

for pessoa física, como se deu no caso em tela. O Supremo Tribunal 

Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários nº 839.314 e 

824.704, passou a entender que, não obstante o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, em casos de cobrança de seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo e, por consequência, a 

recusa de pagamento, para que se configure o interesse de agir, o que, 

frise-se, não se confunde com esgotamento das vias administrativas. Se 

existem documentos pendentes para instrução do procedimento 

administrativo, é forçoso concluir que não se sabe, ainda, se a 

seguradora recusará o pedido de indenização formulado pelo requerente. 

Dessa feita, não restou configurado o interesse de agir, devendo ser 

mantida a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.” 

(TJMG; APCV 1.0035.17.013071-6/001; Rel. Des. Luciano Pinto; Julg. 

17/08/2018; DJEMG 28/08/2018). Por este viés, carecendo a parte autora 

de interesse processual, outra alternativa não há senão reconhecimento 

da ausência de interesse de agir (art. 485, §3º, CPC), com o consequente 

indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL com fundamento no art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo Diploma Processual. 

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. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o credor demonstre 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, extinguindo-se 

passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo Código. 

Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida sequer constituiu 

advogado nos autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida 

do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada 

nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos. Cuiabá, 31 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015901-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLY OLIVEIRA LUCION (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015901-26.2016.8.11.0041 AUTOR(A): GABRIELLY 

OLIVEIRA LUCION RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por GABRIELLY OLIVEIRA LUCION, em desfavor de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 26.07.2016, foi vitima em um acidente de 

trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade 

da justiça (id. 2626908- Pág. 1). A audiência de conciliação foi infrutífera 

(id. 4538872- Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para fins de 

conciliação (id. 4538872- Pág. 3/4). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 4729620- Pág. 1/21). 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 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Além disso, a alegada 

ausência de comprovação da entrega de documentação na via 

administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da 

Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no § 1º serão entregues à 

Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”, de modo 

que, havendo omissão da requerida nesse sentido, deve arcar com o 

ônus daí decorrente, qual seja, presunção de integralização da 

documentação protocolizada na via administrativa. Afasto a preliminar de 

falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, 

haja vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, 

no qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Afasto 

ainda, a preliminar de carência de ação por ausência do laudo do IML, uma 

vez que, além de se tratar de matéria de mérito, é possível a comprovação 

do grau e da extensão das lesões durante a instrução processual, sendo 

certo que no âmbito judicial inexiste hierarquia de provas, não se 

aplicando, evidentemente, a gradação prevista no art. 5º § 1º, da Lei de 

regência. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no membro 

inferior direito e estrutura crânio facial. O nexo de causalidade entre às 

lesões e o acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência 

(id. 2598646- Pág. 1/2) boletim de atendimento médico (id. 2598665- Pág. 

3/4), bem como pela pericia médica judicial (id. 4538872- Pág. 3/4), 

estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no 

que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza e extensão das 

lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia 

médica concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez 

permanente parcial incompleta no membro (inferior direito), de 

repercussão média, avaliada em 50% de 70%, e da estrutura crânio faicial 

avaliada em 100% de 10% 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 
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(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: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) 

x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco 

reais). 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, a 

Requerente faz jus à quantia total de R$ 6.075,00 ( seis mil reais e setenta 

e cinco reais), 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 R$ 6.075,00 ( seis mil reais 

e setenta e cinco reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento 

danoso (26.07.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a 

parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). 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, 31 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002806-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDILEUSA MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002806-89.2017.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA 

EDILEUSA MACHADO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT movida por MARIA EDILEUSA MACHADO, em 

desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT LTDA, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que 

em 02.03.2016, foi vitima em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 4757136- 

Pág. 1). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 6730254- Pág. 1). Foi 

realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 6730254- Pág. 

3/4). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 7242613- Pág. 1/21). 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. Além disso, a alegada ausência de comprovação da entrega 

de documentação na via administrativa deve ser rechaçada, pois, 

segundo dispõe o art. 5º, §2º, da Lei n.º 6.194/74, “os documentos 

referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante 

recibo, que os especificará”, de modo que, havendo omissão da requerida 

nesse sentido, deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, 

presunção de integralização da documentação protocolizada na via 

administrativa. Da mesma forma, a preliminar de carência de ação pela 

ausência de informações no Boletim de Ocorrência, não pode prosperar, 

haja vista que, ao beneficiário do seguro obrigatório não atendido 

administrativamente, é assegurado o direito de ação, na qual terá a 

possibilidade de produzir prova e demonstrar não só a invalidez, mas 

também que essa é resultado do acidente de trânsito. Afasto ainda, a 

preliminar de carência de ação por ausência do laudo do IML, uma vez 

que, além de se tratar de matéria de mérito, é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual, sendo 

certo que no âmbito judicial inexiste hierarquia de provas, não se 

aplicando, evidentemente, a gradação prevista no art. 5º § 1º, da Lei de 

regência. Afasto a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de 

requerimento administrativo, pois, na hipótese em apreciação, o processo 

encontra-se em fase avançada, inclusive com realização de prova 

pericial, não se revelando adequada a sua extinção sem resolução do 

mérito. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente 

de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no membro inferior 

direito. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 4748607- Pág. 1/2) 

boletim de atendimento médico (id. 4748613- Pág. 3/4), bem como pela 

pericia médica judicial (id. 6730254- Pág. 3/4), estando, portanto, atendido 

o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o 

acidente causou ao requerente invalidez permanente parcial incompleta no 

membro (inferior direito), de repercussão média, avaliada em 25% de 70%, 

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: 50%; O 

Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 25% (C) = R$ 

2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Portanto, a Requerente faz jus à quantia total de R$ 2.362,50 

(dois mil, trezentos e sessenta e dois 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, 
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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$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois 

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 (02.03.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a 

parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). 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, 31 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001901-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001901-84.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JULIO CESAR 

DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT movida por JULIO CESAR DA SILVA, em desfavor de 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 20.09.2016, foi 

vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade 

permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a audiência de 

conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 4682603- Pág. 1). A 

audiência de conciliação foi infrutífera (id. 6767473- Pág. 1). Foi realizada 

avaliação médica para fins de conciliação (id. 6767473- Pág. 2/3). A 

requerida não ofereceu peça contestatória (id. 11036689- Pág. 1). 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. Revelia da Requerida: 

Citada, a ré deixou transcorrer in albis o prazo para contestar, como 

certificado no Id. 11036689. O art.344 do CPC dispõe: “Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor”. Deste modo, decreto a sua 

revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pelos requerentes. 

2.2 Preliminares. Não havendo questões preliminares pendentes de 

apreciação, passo a análise do mérito. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a 

parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente parcial “membro pé esquerdo”. O nexo de causalidade entre 

às lesões e o acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência 

(id. 4678272 ), boletim de atendimento médico (id. 4678277), bem como 

pela pericia médica judicial (id. 6767473- Pág. 2/3), estando, portanto, 

atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor 

da indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas 

pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu 

que o acidente causou ao requerente, invalidez permanente parcial do 

membro pé esquerdo, avaliado em 50% de 25% de modo que, nos termos 

da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO PÉ ESQUERDO (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: 50%; (C) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica judicial: 25%; O Valor a ser indenizado é R$ 

13.500,00 (A) x 50% (B) x 25% (C) = R$ 1.687,50 (mil seiscentos oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos). 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$ 1.687,50 (mil seiscentos oitenta 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 

(20.09.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 
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CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). 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, 01 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1002946-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO ROMERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCELO DA CRUZ (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002946-89.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JOSE 

APARECIDO ROMERO RÉU: JOSE MARCELO DA CRUZ V Vistos. Trata-se 

de Ação de Despejo Com Pedido de Tutela de Urgência Cumulada Com 

Cobrança ajuizada por José Aparecido Romero em desfavor de José 

Marcelo da Cruz. A parte requerente, por meio da petição acostada no Id. 

nº 13209256, apresentou pedido de desistência da demanda. Como 

descrito no art. 485, § 4º, do Código de Processo Civil, “Oferecida à 

contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da 

ação.”. Contudo, nesse caso por mais que o requerido tenha comparecido 

espontaneamente nos autos, não apresentou contestação. É o breve 

relato. Decido. O feito comporta imediato julgamento. Como é cediço, a 

desistência da ação não importa renúncia ao direito e não impede o 

ajuizamento de nova ação, de modo que o acolhimento do pleito, até por se 

tratar de direito disponível, é medida que se impõe. Ademais, tendo em 

vista que a parte requerida não apresentou contestação, cabível a 

desistência da ação sem a oitiva da parte adversa, com a extinção do 

processo sem resolução de mérito (art. 485, inciso VIII e § 4º, CPC). Assim 

sendo, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação apresentada pela 

parte autora, o que faço para os fins e efeitos do art. 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

processo, na forma do art. 485, inciso VIII, do supracitado Diploma 

Processual. Deixo de fixar honorários advocatícios porque a desistência 

ocorreu antes do ingresso do advogado da parte requerida nos autos. Se 

houver custas pendentes, são devidas pelo autor desistente (art. 90, 

CPC), observadas as normas da gratuidade da Justiça, sendo o caso. No 

mais, considerando que a parte requerente prestou caução no valor de 

1.650,00 (mil e seiscentos e cinquenta reais), referente a três meses de 

aluguel, DEFIRO o pedido de levantamento do valor depositado. Dessa 

forma, EXPEÇA-SE o competente alvará judicial em favor da parte 

requerente, para conta informada no movimento Id. nº 13209256. 

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após tomadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos. Cuiabá, 05 de Novembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029698-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIDELE CRISTINA CONCEICAO PENHA (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))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029698-35.2017.8.11.0041 AUTOR(A): CIDELE 

CRISTINA CONCEICAO PENHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT movida por CIDELE CRISTINA CONCEIÇÃO PENHA em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos 

autos, aduzindo, em síntese, que em 19.08.2017 foi vitimada em um 

acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme 

documentos anexos. A inicial veio instruída com os documentos (Id nº 

10028232). Foi designada a audiência de conciliação e deferida à 

gratuidade da justiça (Id nº 10231343). A requerida ofereceu peça 

contestatória (Id. nº 11361649). O requerente impugnou a contestação (Id. 

nº. 12978969). A audiência de conciliação foi infrutífera (Id nº 11149291). 

Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação (Id nº 11149291). É 

a síntese. 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 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Afasto 

ainda, a preliminar de carência de ação por ausência do laudo do IML, uma 

vez que, além de se tratar de matéria de mérito, é possível a comprovação 

do grau e da extensão das lesões durante a instrução processual, sendo 

certo que no âmbito judicial inexiste hierarquia de provas, não se 

aplicando, evidentemente, a gradação prevista no art. 5º § 1º, da Lei de 

regência. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no membro 

inferior direito e mão direita. O nexo de causalidade entre às lesões e o 

acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência (Id nº 

10028377) boletim de atendimento médico (Id nº 10028377), bem como 

pela pericia médica judicial (Id 11149291), estando, portanto, atendido o 

requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o 

acidente causou ao requerente invalidez permanente parcial incompleta no 

pé esquerdo, de repercussão leve, avaliada em 25% de 50%, de modo 

que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: PÉ ESQUERDO (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: 50%; (C) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica judicial: 25%; O Valor a ser indenizado é R$ 

13.500,00 (A) x 50% (B) x 25% (C) = R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Portanto, o Requerente faz jus 

à quantia total de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta 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$ 1.687,50 (um mil e 
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seiscentos e oitenta 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 (19.08.2017), nos termos da 

Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso.” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). 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, 01 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033155-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON NILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033155-41.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NELSON NILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 24/01/2019 às 11h28min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 1. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1033825-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISVAM FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033825-79.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

FLORISVAM FERREIRA DE ALMEIDA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 24/01/2019 às 11h44min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 1. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036536-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. V. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O 

(ADVOGADO(A))

EDCLEIA LOPES VIEIRA OAB - 733.810.711-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036536-57.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ANNA LUIZA VIEIRA ALVES REPRESENTANTE: EDCLEIA LOPES VIEIRA 

REQUERIDO: PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA Vistos etc. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua 

exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O 

assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo 

antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do 

recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de 

forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

No mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte 

autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez 

que não colacionou nos autos documentos que corroborem com a alegada 
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hipossuficiência, tais como holerite, carteira de trabalho, extrato bancário 

ou declaração de imposto de renda, o indeferimento do pedido é medida 

que se impõe. Cumpre ressaltar que a simples declaração de pobreza não 

é suficiente para demonstração do estado de hipossuficiência econômica. 

Nesse sentindo, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO 

C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA 

PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - 

NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da parte 

autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, 

sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036227-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEMETERIO FERREIRA SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO(A))

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036227-36.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HEMETERIO FERREIRA SOBRINHO RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA DE 

SEGURO SAUDE Vistos etc. Trata-se de Ação de obrigação de fazer com 

pedido de liminar em tutela de urgência com pedido de ressarcimento de 

danos materiais – repetição de indébito e indenização por danos morais, 

proposta por HEMETÉRIO FERREIRA SOBRINHO, em desfavor de SUL 

AMÉRICA CIA DE SEGURO SAÚDE todos devidamente qualificados nos 

autos. Narra o autor que é segurado pelo réu desde 06/01/1996 e que 

todas as faturas foram sempre pagas via débito automático, pelo Banco 

Bradesco, onde é titular da conta corrente n° 14425-8, agência 5355. 

Sustenta que mantem o plano de saúde em débito automático para não se 

preocupar com os pagamentos, pois existem inúmeros outros 

compromissos. Aduz que na data de 21 de agosto de 2018, necessitou do 

plano de saúde em uma emergência médica, entretanto, seu plano estava 

cancelado. Alude que em contato ao setor de atendimento da ré, foi 

informado que seu plano foi cancelado devido à pendencia no pagamento 

da fatura correspondente ao mês de novembro de 2017. Elucida que até a 

presente data não foi resolvido o conflito entre ambas as partes. Dessa 

forma, o autor teve que custear todo o procedimento do próprio bolso. Por 

tais considerações, pugna em sede de antecipação de tutela para que 

seja determinada a requerida que reative o plano de saúde, fazendo a 

devida cobrança via débito automático em sua conta corrente das 

parcelas vincendas após a sua regularização. Com a inicial juntou 

documentos. É o Relatório. Decido. Conforme consignado cuida-se de 

Ação de obrigação de fazer com pedido de liminar em tutela de urgência 

com pedido de ressarcimento de danos materiais – repetição de indébito e 

indenização por danos morais, proposta por HEMETÉRIO FERREIRA 

SOBRINHO, em desfavor de SUL AMÉRICA CIA DE SEGURO SAÚDE S/A 

devidamente qualificados nos autos. Sobre o instituto da tutela antecipada, 

o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela 

antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre o tema, 

Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso 

de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de 

urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os 

caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da 

probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni 

iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou 

ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do 

processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in 

mora”) (art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação 

de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito e a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Assim, em análise sumária, os requisitos legais no presente 

caso encontram-se configurados. Com efeito, a probabilidade do direito 

esta caracterizada pela juntada aos autos do Certificado de seguro de 

assistência a saúde (ID: 16060414) o qual demonstra a relação jurídica 

existente entre as partes. Ademais, o requerente colacionou aos autos 

Extrato de sua conta (ID: 16060420), onde se observa que conforme 

alegação do demandante o pagamento de seu plano de saúde era feito por 

meio de debito automático, neste sentido, observa-se ainda no referido 

extrato que no mês 11/2018 não foi debitado o valor a titulo de pagamento 

do plano de saúde. Neste interim, afere-se ainda do supramencionado 

extrato que continuou havendo descontos em sua conta referentes ao 

pagamento do plano de saúde nos meses de dezembro/2017 e 

janeiro/2018. Por sua vez, o perigo de dano torna-se visível, uma vez que 

o autor esta sem o seu plano de saúde, o que lhe pode gerar gastos 

desnecessários em caso de haver necessidade de tratamento médico. 

Ademais, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se em tese, que estão presentes os requisitos 

necessários ao deferimento da antecipação da tutela. Diante do relatado, 

como pretende o autor a continuidade da vigência contratual, necessário 

se faz, por decorrência lógica, o pagamento de todo período não adimplido 

do contrato. Dessa forma, preenchidos os requisitos legais DEFIRO a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 182 de 531



antecipação de tutela para DETERMINAR que a requerida reative o plano 

de saúde do autor, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como efetue as 

cobranças vincendas por meio de debito automático conforme o pactuado 

entre as partes. Fica condicionada a medida ao depósito judicial do valor 

da parcela referente ao mês de Novembro de 2017, bem como o 

depósito/comprovação do adimplemento das parcelas do ano de 2018 até 

a presente data. Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 04/02/2019 às 12h30min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, a ser realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005899-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A J TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURENA CHRISTIAN GODINHO CONSTANTE OAB - GO29141 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA TORNADO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando 

ambas as partes para COMPARECIMENTO em audiência de conciliação 

designada para o dia 10/12/2018, às 10:00 horas, que será realizado 

perante a Central de Conciliação do Fórum da Comarca de Cuiabá. Cuiabá 

- MT, 05/11/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005899-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A J TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURENA CHRISTIAN GODINHO CONSTANTE OAB - GO29141 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA TORNADO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, e para possibilitar o cumprimento 

da decisão judicial, impulsiono os autos intimando a parte autora para 

efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça via boleto bancário, 

no prazo de 05 dias, para cumprimento do mandado de intimação para a 

parte requerida comparecer a audiência designada. Cuiabá, 05/11/2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022417-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAOLA APARECIDA RONDINELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA LOPES S.A. (RÉU)

VERO EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022417-91.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAOLA APARECIDA RONDINELLI RÉU: CONSTRUTORA LOPES S.A., VERO 

EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos etc. Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 10/12/2018 às 11h00min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024963-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024963-22.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Verifica-se 

que foram recolhidas as custas iniciais. Preenchidos os requisitos, 

designo audiência de conciliação para o dia 10/12/2018 às 12h30min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036227-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEMETERIO FERREIRA SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO(A))

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (RÉU)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, e para possibilitar o cumprimento 

da decisão judicial, impulsiono os autos intimando a parte autora para 

efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça via boleto bancário, 

no prazo de 05 dias. Cuiabá, 05/11/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 372845 Nr: 9598-57.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: AMERICA GAJARDONI FEITOSA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, CARTÓRIO DO 4º SERVIÇO NOTORIAL, PRIVATIVO DE PROTESTO 

DE TÍTULOS DE CUIABÁ, BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ GABRIEL DA 

SILVA - OAB:10588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CELESTINO BATISTA 

NETO - OAB:11367/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3056, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552/MT, RODRIGO LEITE 

DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT, SAIONARA MARI - 

OAB:5.225/MT, TADEU MÚCIO GALVÃO MARQUES VALLIM - 

OAB:4.717/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para indicar os dados 

bancários para a expedição de alvará, bem como a parte executada Saga 

Pantanal para indicar os dados completos para a expedição de alvará, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 767358 Nr: 20183-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DA BATEC - CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJANE MARIA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525, RONIMARCIO NAVES - OAB:6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENELSON ALESSANDRO 

NONATO - OAB:12.149/MT

 Considerando que o resultado da penhora Renajud foi finalizada positiva, 

impulsiono os autos intimando a parte executada para manifestar, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 721594 Nr: 17100-76.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO FIRMINO PARREIRA, MARCIANA 

NOGUEIRA DE PADUA PARREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDODORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte executada se 

manifestasse a respeito da penhora. Desta forma impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para se manifestar requerendo o que de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 771042 Nr: 24093-04.2012.811.0041

 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: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA IEDA BAPTISTA KLEIN SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, interpôs 

embargos de declaração em face da sentença proferida às fls. 120/122, 

que julgou procedente o pedido inicial, condenando a demandada ao 

pagamento das quantias constantes nos títulos acostados no importe de 

R$ 25.349,50, bem como nas custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios.

Sustenta a Embargante que a decisão atacada deixou de se manifestar 

quanto incidência da multa de 2% sobre a totalidade do débito cobrado, 

conforme pleiteado na inicial.

Por fim, requer seja acolhido os presentes embargos de declaração para 

sanar omissão apontada.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente cabe destacar que os embargos de declaração têm como 

norte as previsões inseridas nos artigos 494 e 1.022 e seus incisos, 

ambos do CPC, ou seja, o seu ajuizamento somente encontra razão de 

ser, se a decisão recorrida estiver afetada por obscuridade, omissão, 

contradição ou abrigar erro material, verbis:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para 

corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou 

erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração.

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”.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão a Embargante, uma 

vez que houve omissão quanto ao pedido formulado na inicial de 

incidência da multa de 2% sobre o débito cobrado, o que passo a fazer.

A aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre a totalidade do débito 

referentes as faturas de consumo de energia elétrica tem previsão legal 

no artigo 89 da Resolução nº 489/2000, ipsis litteris:

 “Art. 89. Na hipótese de atraso no pagamento da fatura, sem prejuízo de 

outros procedimentos previstos na legislação aplicável, será cobrada 

multa limitada ao percentual máximo de 2% (dois por cento) sobre o valor 

total da fatura em atraso, cuja cobrança não poderá incidir sobre o valor 

da multa eventualmente apresentada na fatura anterior.”

Logo, conforme previsão legal é facultado à concessionária de energia 

elétrica a cobrança de multa até o percentual máximo de 2% (dois por 

cento) sobre o valor total da fatura em atraso.

Sem mais delongas, conheço dos embargos e os ACOLHO para, sanando 

a omissão apontada, autorizar a aplicação da multa de 2% (dois por cento) 

sobre o valor total das faturas inadimplidas.

Na parte que não foi objeto da correção, permanece a sentença como 

lançada nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 701926 Nr: 36547-84.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDA RANGEL GOMES, D. D. DO N., S.R.F.S., 

SOLANGE DE LOURDES FRANCO CORINGA E SILVA, ESPÓLIO DE 

ALVARO RONIEL DO NASCIMENTO, SULLYANNA RHANYELY FRANCO 

SILVA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS 

MILITARES DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABILIO CUSTODIO DE MELO - 

OAB:5945 MT, BENEDITO ROSÁRIO ALVES DA CUNHA - OAB:12713, 

GRACIELLY ALVES CUNHA - OAB:, GRACIELLY ALVES CUNHA - 

OAB:20287/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte Sullyanna Rhanyely Franco Silva do 

Nascimento para indicar o cpf da beneficiária da conta indicada às fls. 

560, no prao de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 718280 Nr: 14360-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA COCARELLI PACHECO BUSÍQUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE LIMA, CLEUDES DA COSTA 

BRANDÃO, SOLANGE MARIA CUNHA MORAES BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY GUIRRA CORTE - 

OAB:22080/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 
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OAB:4.667-O/MT, SAMUEL RICHARD DECKER NETO - OAB:4965/MT

 Considerando que o resultado da penhora Renajud foi finalizada positiva, 

impulsiono os autos intimando as partes executadas CLEUDES DA COSTA 

BRANDÃO e JOSÉ CARLOS DE LIMA para manifestar, no prazo de 15 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75240 Nr: 11199-50.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA M. R. SANCHES DA SILVA, 

JOILDO SOARES DE ANDRADE, ROSEMERI CONSTANTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT, RENATO OLIVO DE SOUZA - OAB:6.509/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCELO DOS 

SANTOS BARBOSA, para devo lução dos autos nº 

11199-50.1999.811.0041, Protocolo 75240, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1033225-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA GRASIELLE NEVES D ESPIRITO SANTO GONCALVES (AUTOR(A))

SAULO ANTONIO SOUZA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT0011094A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDROZINA RAMOS XAVIER (RÉU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033225-58.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SAULO ANTONIO SOUZA GONCALVES, LAURA GRASIELLE NEVES D 

ESPIRITO SANTO GONCALVES RÉU: PEDROZINA RAMOS XAVIER, 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Consignação em Pagamento c/c Obrigação de Fazer, proposta por SAULO 

ANTÔNIO SOUZA GONÇALVES e LAURA GRASIELLE NEVES D’ESPIRITO 

SANTO GONÇALVES em face de PEDROZINA RAMOS XAVIER e BANCO 

SANTANDER S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra à 

parte autora que firmaram com a primeira ré, contrato verbal para a 

aquisição do imóvel onde atualmente residem, localizado à Avenida das 

Palmeiras, nº 255, Condomínio Reserva Rio Cuiabá, Quadra k, Casa 322, 

Bairro Jardim Imperial, Cuiabá-MT. Aduz que o imóvel supramencionado se 

encontra com alienação fiduciária pelo Banco Santander S/A. Explana que 

ficou acordado entre os autores e a 1ª requerida o pagamento a título de 

ágio no valor de R$ 29.950,00 (vinte e nove mil novecentos e cinquenta 

reais) a serem pagos pelos demandantes em duas vezes. Sustenta que a 

primeira parcela do ágio foi quitada em 11/10/2017 no valor de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), e, que após esse período mesmo passando 

por dificuldades econômicas não deixaram de quitar o acordo, porém o 

fizeram com alguns atrasos, posto isto, informa que de todos os depósitos 

realizados na conta da 1ª demandada a título de ágio perfaz o montante de 

R$ 46.450,00 (quarenta e seis mil quatrocentos e cinquenta reais). Alega 

que a quantia supramencionada é excedente ao valor inicial combinado, 

uma vez que a 1ª reclamada cobrou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) por manter o financiamento em seu nome e aproximadamente 30% 

de juros devido aos atrasos. Elucida que além da quitação da parcela 

inicial, qual seja o ágio, não deixaram de cumprir com os valores dos 

meses correntes, estes referentes ao financiamento pelo Banco 

requerido, todos com vencimentos para o dia 27 de cada mês, no valor de 

R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Alude que a cobrança da 

referida quantia era realizada por débito automático na conta corrente 

1.092.173-7, agência 3852-0 do Banco Santander de titularidade da 1ª ré, 

assim os valores foram transferidos mensalmente para a conta corrente 

da 1ª requerida do mês 10/2017 à 08/08/2018, da mesma maneira quitaram 

mensalmente os débitos do condomínio do imóvel. Salienta que em agosto 

do presente entrou em contato com o Banco Santander via telefone, 

momento no qual tomou conhecimento de que as parcelas dos meses de 

Abril à Julho estavam pendentes de pagamento, o que lhe causou 

estranheza uma vez que o único mês que não tinha quitado ainda seria o 

mês de julho, o que lhe levou a crer que a ré estava recebendo as 

parcelas e não repassando os valores a entidade financeira. Segue 

arguindo que diante do narrado notificou extrajudicialmente o Banco 

Santander S/A na data de 22 de Agosto de 2018 para que possibilitasse 

que os reclamantes, reais possuidores do imóvel, pudessem efetuar o 

pagamento diretamente a entidade, por meio de boletos, bem como que as 

informações referentes ao contrato de financiamento lhes fossem 

repassadas e que mediante a apresentação dos comprovantes de 

pagamento referentes aos meses que estavam sendo cobrados, 

houvesse a regularização do débito. Assevera que em resposta por 

e-mail, o banco informou que a 1ª demandada, a qual o financiamento 

encontra em seu nome, não autorizou que nenhuma informação quanto ao 

financiamento fossem repassadas, por essa razão os autores deixaram 

de repassar os valores mensais a 1ª reclamada, depositando tais valores 

em conta própria para que sendo autorizados, será efetuada a quitação 

do débito diretamente ao Banco réu. Por tais motivos requerem em sede de 

antecipação de tutela a proteção da posse do imóvel, sendo mantidos no 

mesmo, bem como pela autorização do depósito judicial das parcelas dos 

meses de Julho a Setembro de 2018, bem como das parcelas vincendas, 

no valor estipulado no contrato de alienação. Com a inicial juntou 

documentos. Por meio do petitório de ID. 15834390 comparecem os 

autores informando o envio de notificação a 1ª requerida, por meio da qual 

foi comunicada a iminência perda do imóvel por leilão. Ao decisório de ID. 

15827397 foi indeferida a assistência judiciária gratuita a parte autora, 

sendo determinado o recolhimento das custas processuais, posto isto, por 

meio do movimento de ID. 15915752 comparece os requerentes pleiteando 

pelo parcelamento das custas. É o Relatório. Decido. Conforme 

consignado, trata-se de Ação de Consignação em Pagamento c/c 

Obrigação de Fazer, proposta por SAULO ANTÔNIO SOUZA GONÇALVES 

e LAURA GRASIELLE NEVES D’ESPIRITO SANTO GONÇALVES em face de 

PEDROZINA RAMOS XAVIER e BANCO SANTANDER S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Sobre o instituto da tutela antecipada, 

o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela 

antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre o tema, 

Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso 

de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de 

urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os 

caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da 

probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni 

iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou 

ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do 

processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in 

mora”) (art.300, CPC)”. In casu, os requerentes narram que pactuaram 

com a 1ª requerida contrato verbal para aquisição do imóvel objeto da 

demanda, sendo acordado que seria feito o pagamento do valor de R$ 

29.950,00 (vinte e nove mil novecentos e cinquenta reais) a título de ágio, 

bem como assumido pelos autores o financiamento perante o banco 

demandado, e, que tendo em vista que o pagamento das parcelas do 

financiamento era feito por meio de débito automático na conta da 1ª 

reclamada, os reclamantes transferiam mensalmente os valores para o 

pagamento, contudo ao entrar em contato com o Banco Santander tomou 

ciência do inadimplemento das parcelas referentes aos meses de abril a 

julho de 2018. Em que pese os demandantes notificarem o banco para que 

pudessem efetuar o pagamento das parcelas via boleto, bem como 

requisitarem informações acerca do financiamento teve a negativa, uma 

vez que o mesmo estava em nome da 1ª ré e a mesma não teria 

autorizado os pedido, sendo assim deixaram de efetuar os pagamentos 

das parcelas referentes ao financiamento do imóvel. Por tais motivos 

pleiteiam em sede de antecipação de tutela pela manutenção na posse do 

imóvel, bem como pela autorização de depósito judicial das quantias 

referentes às parcelas de julho/2018 a setembro/2018, além das 

vincendas no decorrer da tramitação processual. Extrai-se dos autos que 

a parte autora juntou por meio do ID. 15834390 notificação enviada a 1ª 

requerida, por meio da qual foi comunicada a iminência perda do imóvel por 
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leilão. Sendo assim, no que tange ao pedido de manutenção da posse dos 

requerentes do imóvel, necessário se faz consignar que o banco 

requerido não tem participação no que foi avençado entre os 

demandantes e a 1ª demandada. Ademais, neste sentido não foram 

trazidos aos autos Matricula Atualizada do imóvel, não sendo possível em 

sede de cognição sumária ser aferido por este juízo se já houve a 

consolidação de propriedade do imóvel pelo credor fiduciário, qual seja o 

Banco Santander S/A. No caso do pedido de depósito judicial dos valores 

das parcelas de julho a setembro de 2018, bem como as vincendas, uma 

vez que os reclamantes demonstraram terem efetuado depósitos e 

transferências na conta da 1ª ré para o pagamento das parcelas 

anteriores, conforme Ids. 15709657 a 15709675, possível o deferimento 

do depósito judicial, em virtude da boa fé dos requerentes em adimplirem 

com suas obrigações. Feitas essas considerações, DEFIRO 

PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, o que faço para autorizar o 

depósito judicial das quantias referentes às parcelas de julho a setembro 

de 2018, bem como das vincendas ao decorrer da tramitação processual. 

Com base nos art. 98,§ 6° do CPC e art. 468, §6° e §7° do CNGC, DEFIRO o 

pedido de parcelamento das custas processuais em até seis prestações. 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu procurador para, no prazo de 

15 dias, recolher a primeira parcela custas processuais, devendo 

comprovar o recolhimento das parcelas mês a mês, até a quitação final da 

guia de custas e taxa judiciária. Fica a parte autora ADVERTIDA que o não 

cumprimento da ordem implicará no indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 321 do CPC. Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 11/02/2019 às 09h00min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). INTIME-SE a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 05/11/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032912-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL DE JESUS MACHADO PINTO (REQUERENTE)

THATYANE SOUZA FEITOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ PROCÓPIO DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032912-97.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

THATYANE SOUZA FEITOZA, GENIVAL DE JESUS MACHADO PINTO 

REQUERIDO: JOSÉ PROCÓPIO DA SILVA FILHO, IUNI EDUCACIONAL S/A. 

Vistos etc. O pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido, 

conforme decisão de ID n° 15774830, determinando o recolhimento das 

custas processuais sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Observa-se, porém, que a autora comparece por meio de petitório de ID n° 

16010605 pleiteando reconsideração da decisão. Sabe-se que para 

insurgência contra decisão judicial só há uma via possível, o recurso 

(afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que eventual “pedido de 

reconsideração” não interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora 

manifestação dos Tribunais Superiores. Neste norte, já decidiu o Egrégio 

STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO 

OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. 

INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. ART. 258 DO RISTJ. 

PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I- Consoante 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de 

reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos 

recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do 

agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de 

requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo 

interno não conhecido.” (AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON 

DIPP) Destaquei. Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios 

forenses, de tal expediente, objetivando a modificação de decisão judicial. 

A despeito das considerações acima, quanto aos benefícios da 

Assistência Judiciária, alegando a parte necessidade do benefício 

mediante afirmação e subsistindo motivos que demonstrem a sua 

desnecessidade, como o caso dos documentos apresentados junto ao 

pedido de reconsideração, é de se conceder o benefício. Sobre a 

assistência judiciária, dispõe o artigo o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF: 

“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos;” Posto isso, de acordo com as 

considerações supra, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita à parte autora, por atender os requisitos legais. Recebo o 

presente feito pelo procedimento comum. ---Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos e Pela Perda de uma 

Chance c/c Tutela Antecipada de Urgência, proposta por MELISSA 

FEITOZA MACHADO – Representada por seus pais THATYANE SOUZA 

FEITOSA e GENIVAL DE JESUS MACHADO PINTO em face de UNIC – 

UNIVERSIDADE DE CUIABÁ, HGUNIC – HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO 

e DR. JOSÉ PROCÓPIO DA SILVA FILHO, qualificados nos autos. Narra à 

parte autora que a mãe da requerente em Julho de 2016 foi internada no 

Hospital Geral Universitário, estando gestante de 24 semanas. Aduz que 

em 28/07/2016, após quatro dias de internação, nasceram as gêmeas 

Sarah Feitoza machado e Melissa Feitoza Machado, ora autora. Segue 

arguindo que a demandante e sua irmã, devido à prematuridade extrema 

foram internadas de imediato, fazendo uso de incubadora, informa que a 

irmã da reclamante veio a falecer no dia 30/08/2016. Alude que a autora 

durante o período de 04 meses e 15 dias ficou internada no HGU, e, que 

no decorres deste período foi assistida por plantonistas, enfermeiras e 

diversos médicos, sendo um deles o requerido Dr. José Procópio da Silva 

Filho, este oftalmologista. Explana que na data de 01/12/2016, poucos dias 

antes da requerente receber alta, o Dr. José Procópio assinou documento 

de avaliação, onde no mesmo não há qualquer anotação acerca de 

alterações ou deformidades nos olhos da autora. Sustenta que em 

09/12/2016 recebeu alta, todavia no dia 26/01/2017 os pais da 

demandante voltaram a consultar no Hospital Geral Universitário, sendo 

que de maneira inesperada foram informados de que “algo estranho” 

estava acontecendo com a visão da filha. Salienta que foi solicitado exame 

de “fundoscopia para controle de risco de retinopatia”, sendo realizado 

novo exame, na data de 26/01/2017 e logo enviado para o Dr. Rodrigo 

Sanches Oliveira. Alega que na data de 07/02/2017 a autora foi submetida 

à consulta médica com o Dr. Rodrigo Sanches, que utilizou os exames que 

foram feitos, e a encaminhou em caráter de urgência aos cuidados da Dra. 

Nilva Bueno em São Paulo – SP, com suspeita de Retinopatia da 

Prematuridade Estágio 5. Elucida que no dia 09/02/2017 a mãe da 

reclamante viajou com a menor até Goiânia, uma vez que a consulta com a 

Dr. Nilva somente seria realizada em 13/03/2017. Segue informando que 

sendo assim foi atendida no Centro Brasileiro de Cirurgia de Olhos, onde 

lamentavelmente foi diagnosticada com Retinopatia da Prematuridade 

estágio 5, além disso, que na consulta com a Dr. Nilva em 13/03/2017 foi 

novamente informada que não haveria chance de uma cirurgia que 

pudesse salvar a visão de sua filha. Por fim pugna pela concessão da 

antecipação de tutela para que seja determinado aos requeridos que 

arquem com todo o tratamento e cuidados necessários, consultas, 

remédios, exames, cirurgias, e, que passe a indenizar com uma pensão 

mensal no valor equivalente a 04 salários mínimos. Com a inicial juntou 

documentos. É o Relatório. Decido. Conforme consignado, trata-se de 

Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos e Pela Perda 

de uma Chance c/c Tutela Antecipada de Urgência, proposta por MELISSA 

FEITOZA MACHADO – Representada por seus pais THATYANE SOUZA 

FEITOSA e GENIVAL DE JESUS MACHADO PINTO em face de UNIC – 

UNIVERSIDADE DE CUIABÁ, HGUNIC – HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO 

e DR. JOSÉ PROCÓPIO DA SILVA FILHO, qualificados nos autos. Sobre o 

instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos 

para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de 

Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A 

tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). 

Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a 

demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida 
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como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano 

ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final 

que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como 

“periculum in mora”) (art.300, CPC)”. Destaquei. Nesse contexto, para 

deferimento da antecipação de tutela é necessária à existência da 

probabilidade do direito, bem como a demonstração de fundado receio de 

dano ou risco ao resultado do processo. In casu, é pleiteado em sede de 

antecipação de tutela pela determinação de que os requeridos arquem 

com todo o tratamento da requerente, bem como pela pensão mensal a 

titulo de indenização no valor de 04 (quatro) salários mínimos. Nesta 

esteira, conjuntamente com os fatos narrados na inicial, na presente sede 

de cognição não é possível o acolhimento do pedido, uma vez que para 

tanto se faz necessária à devida instrução processual do feito, bem como, 

quanto ao pleito de indenização demanda análise meritória, além de maior 

dilação probatória. Neste sentido, colho a jurisprudência: Agravo de 

instrumento. Ação de indenização. Suposto erro médico. Tutela de 

urgência indeferida. Inconformismo. A questão depende de dilação 

probatória conquanto a responsabilidade do médico é subjetiva, de forma 

que inexiste, por ora, a probabilidade do direito exigida para a concessão 

da tutela. Agravo desprovido.(TJ-SP - AI: 20144309320188260000 SP 

2014430-93.2018.8.26.0000, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 

22/08/2018, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

27/08/2018). Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação dos 

efeitos da tutela. Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 05/02/2019 às 11h00min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, a ser realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05/11/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1038125-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOROTEIA DE FATIMA KLOSS LIMA (AUTOR(A))

SEBASTIAO ANTUNES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLIANA LETICIA DO CARMO OAB - MT0012261A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS TIBALDI RAMOS DOS SANTOS (RÉU)

JACINTA ERENILDES PEREIRA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038125-84.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SEBASTIAO ANTUNES DE LIMA, DOROTEIA DE FATIMA KLOSS LIMA RÉU: 

CARLOS TIBALDI RAMOS DOS SANTOS, JACINTA ERENILDES PEREIRA 

DOS SANTOS Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte 

requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que 

se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora possui veículos 

próprios. Lista de Veículos - Total: 2 Placa Placa Pré-Mercosul UF 

Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições 

Existentes Ações QBG5688 MT CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE 2016 2017 

DOROTEIA DE FATINA KLOSS LIMA Sim ui-button ui-button BAC5986 PR 

I/FIAT PALIO ATTRACT 1.0 2015 2015 DOROTEIA DE FATIMA KLOSS LIMA 

Sim No mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte 

autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. Cumpre ressaltar que a 

simples declaração de pobreza não é suficiente para demonstração do 

estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE 

BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 
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encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da parte 

autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, 

sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05/11/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037145-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON VORQUETTI DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO BATISTA OAB - DF41859 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB SHOWS E ENTRETENIMENTO EIRELI - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA RABELO DE SOUZA OAB - SP352287 (ADVOGADO(A))

RENATO JOSE NEPOMUCENO DE FREITAS HERNANDES OAB - SP243306 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037145-40.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBSON VORQUETTI DE MELO RÉU: EB SHOWS E ENTRETENIMENTO 

EIRELI - EPP Vistos etc. Inicialmente, CIENTIFIQUE-SE às partes quanto à 

remessa dos autos para este juízo. INTIME-SE a parte autora para que 

proceda com o recolhimento das custas e taxas judiciais, bem como para 

apresentar IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. MANIFESTEM-SE as partes 

acerca da possibilidade de conciliação. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá- MT, 05/11/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1037149-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON VORQUETTI DE MELO (REQUERENTE)

GIOVANI LUSSANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO BATISTA OAB - DF41859 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA SICHIERI (REQUERIDO)

ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA (REQUERIDO)

JAIME ALFREDO BINSFELD (REQUERIDO)

FLAVIA CALGARO DAL PONT (REQUERIDO)

LUCAS SCHEFFER DAL PONT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO JOSE NEPOMUCENO DE FREITAS HERNANDES OAB - SP243306 

(ADVOGADO(A))

PAULA RABELO DE SOUZA OAB - SP352287 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037149-77.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ROBSON VORQUETTI DE MELO, GIOVANI LUSSANI REQUERIDO: ERITON 

AQUILES SICHIERI BEZERRA, ANTONIA SICHIERI, FLAVIA CALGARO DAL 

PONT, JAIME ALFREDO BINSFELD, LUCAS SCHEFFER DAL PONT Vistos 

etc. Inicialmente, CIENTIFIQUE-SE às partes quanto à remessa dos autos 

para este juízo. INTIME-SE a parte autora para que proceda com o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, bem como para apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. MANIFESTEM-SE as partes acerca da 

possibilidade de conciliação. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá- MT, 05/11/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014448-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER FREITAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT0011506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (RÉU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014448-25.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIEZER FREITAS DA SILVA RÉU: RODOBENS INCORPORADORA 

IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA, RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A 

Vistos. Trata-se de Ação de Rescisão de Contrato c/c Pedido de 

Devolução de Quantia c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com 

Pedido, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ELIEZER FREITAS 

DA SILVA em face de RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 – 

SPE LTDA e RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A, ambos 

qualificados nos autos. A parte autora alega que, em 20 de maio de 2015 

foi até o stand de vendas da requerida, onde após ser informada sobre o 

condomínio, celebrou junto à ré um contrato de promessa de compra e 

venda, na qual tinha por objeto a aquisição da unidade n° 219, localizada 

na Via Projetada 3, bairro Jardim Imperial, Cuiabá – MT. Aduz que uma 

parte do valor referente ao imóvel seria pago diretamente à Rodobéns 

(Parte A) e a parte restante seria paga por meio de contrato de 

financiamento (Parte B). Sustenta que após diversas pesquisas no 

mercado a fim de saber qual banco ofereceria melhores condições de 

financiamento, após procedida esta, constatou que à Caixa Econômica 

Federal seria sua escolha. Menciona que, mesmo após já ter sido 

escolhida a instituição financeira e efetuada a avaliação do imóvel pela 

mesma, o requerente não pôde dar continuidade ao contrato de 

financiamento, pois, na matricula do imóvel havia um gravame em nome do 

Banco Santander. Assevera que tentou diversas vezes entrar contato 

com as requeridas para que fosse dado á baixa do gravame no imóvel, 

para que assim, pudesse dar prosseguimento ao contrato de 

financiamento. Explana que após várias tentativas sem êxito, o requerente 

foi notificado pela Caixa Econômica Federal a respeito da impossibilidade 

de continuidade de contrato, visto a ausência de baixa do gravame. Por 

essa razão, requer, em sede de tutela de urgência; a) o deposito de valor 

pago pelo requerente no porte de R$ 45.314,41 (quarenta e cinco mil 

trezentos e quatorze reais e quarenta e um centavos); b) que seja 

suspensa a exigibilidade das parcelas vincendas e eventual negativação 

do nome do requerente; c) que seja decretado a inalienabilidade do imóvel 

em discussão (Unidade n° 219, localizada na Via Projetada 3, bairro Jardim 

Imperial, Cuiabá – MT); d) caso não seja acolhido o pleito, que seja 

determinado o deposito em juízo do valor Incontroverso efetivamente pago 

pelo requerente no porte de R$ 21.281,81 (vinte e um mil duzentos e 

oitenta e um reais e oitenta e um centavos). Com a inicial juntou 

documentos. Por meio do decisório de ID. 14679332 foi indeferida a 

assistência judiciaria gratuita, sendo determinada a intimação da parte 

autora para que procedesse com o devido recolhimento das custas 

judiciarias. Comparece o requerente por meio do petitório de ID. 15107420 

pleiteando pelo parcelamento das custas iniciais do processo. É o relatório 

Decido. Conforme consignado, trata-se de Ação de Rescisão de Contrato 

c/c Pedido de Devolução de Quantia c/c Indenização por Danos Materiais e 

Morais com Pedido, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por 

ELIEZER FREITAS DA SILVA em face de RODOBENS INCORPORADORA 

IMOBILIARIA 304 – SPE LTDA e RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A, 

ambos qualificados nos autos. Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 

300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, 

vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula 

S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual 

Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar 

ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão 

pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Antes, porém, de analisar a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da medida antecipatória, forçoso reconhecer 

que há entre as partes litigantes relação de consumo proveniente de um 
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contrato válido, que estabelece as regras regentes da relação. Portanto, 

aplicável às normas do Código de Defesa do Consumidor, principalmente 

aquelas voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que 

geram limitação de direitos e que ensejam desrespeito à dignidade da 

pessoa humana. Neste ponto, vale destacar o art. 4º do CDC que trata das 

diretrizes das relações de consumo, onde: “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: I - reconhecimento da vulnerabilidade do 

consumidor no mercado de consumo”. Posto isso, cabe ao magistrado 

sopesar a relação jurídica que se apresenta a fim de adequadamente 

proteger o bem jurídico de maior vulnerabilidade e perigo de 

irreversibilidade ao status quo ante. Adiante, para deferimento da 

antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito 

e a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta parcial 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora, a qual trouxe ao feito 

documentos que evidenciam a verossimilhança de suas alegações, tais 

como Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de 

Imóvel e Outras Avenças (ID 13399148), restando comprovada a relação 

contratual entre as partes. Consta nos autos ainda histórico de Cobranças 

(ID 13937327). Da mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do 

perigo de dano, tendo em vista que, acaso não concedida à tutela de 

urgência, a parte autora terá que continuar comprometendo sua renda 

com o pagamento das parcelas de um bem que não mais deseja. Apesar 

de ser suficiente a presença do perigo de dano para preenchimento do 

segundo requisito, na hipótese ora sub judice, faz-se presente também o 

risco ao resultado útil do processo, na medida em que, se a tutela 

provisória não for concedida agora por este juízo, há sério e concreto 

risco da requerida incluir o nome do requerente no cadastro restritivo de 

crédito, bem como sofrer execução e expropriação indevida de seus 

bens. Por fim, o § 2º do supracitado artigo 300 dispõe que não será 

concedida a tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, o que também restou atendido na presente 

hipótese, haja vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, 

as partes poderão perfeitamente retornar ao status quo ante. Acerca da 

devolução das quantias pagas, colho a jurisprudência do TJ-MT: rescisão 

DE CONTRATO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE imóvel – 

DESISTENCIA DO comprador – CORRETAGEM – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – 

PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS 

VALORES PAGOS – RETENÇÃO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL E 

MATERIAL INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO EM FACE DO 

APELANTE – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – 

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. A retenção de valores não dá ensejo ao dano moral, 

sobretudo quando a parte compradora é a responsável pela rescisão 

contratual. Neste contexto, é cabível a rescisão do contrato com a 

devolução dos valores já quitados pelo comprador, com a devida retenção 

de 20% (vinte por cento). Conforme enunciado da sumula n. 543 do STJ 

‘na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de 

imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a 

imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - 

integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente 

vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem 

deu causa ao desfazimento’. Segundo esposado pelo STJ é válida a 

cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de 

pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e 

venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde 

que previamente informado. Para os beneficiários da justiça gratuita é 

perfeitamente possível a condenação na sucumbência, porém, só lhe será 

exigido se em até cinco anos puder satisfazer sem prejuízo do próprio 

sustento ou de sua família. (Ap 25621/2018, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018). Sendo assim, entende-se 

que não cabe ao menos na presente sede de cognição a determinação de 

100% do montante já pago pelo autor, uma vez que o mesmo narra na 

exordial, que em virtude de suas condições financeiras pretende a 

rescisão contratual. Ademais, consta na Cláusula Sexta em seu parágrafo 

Quinto, do instrumento firmado entre as partes (ID 13399148), que em 

rescisão por culpa ou solicitação do comprador, o vendedor é obrigado a 

devolver ao comprador o valor pago, sendo descontados 25% (vinte e 

cinco por cento), referente aos custos administrativos e despesas com a 

venda. Por fim, o § 2º do supracitado artigo 300 dispõe que não será 

concedida a tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, o que também restou atendido na presente 

hipótese, haja vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, 

as partes poderão perfeitamente retornar ao status quo ante, com a 

retomada da cobrança das eventuais taxas condominiais que forem 

consideradas regularmente devidas. Posto isso, com base no artigo 300 

do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela 

provisória de urgência, o que faço para determinar que a parte requerida: 

a) se abstenha de efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou 

extrajudicial em nome do autor, referente ao contrato discutido no feito; b) 

se abstenha de efetuar qualquer restrição em nome do requerente junto 

aos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência do contrato objeto da 

presente demanda; c) Proceda com o depósito judicial das quantias pagas 

pelo autor, sendo deduzidos os valores de cláusula penal, no prazo de 15 

dias. Diante da informação do autor não ter interesse no imóvel objeto do 

contrato firmado entre as partes, AUTORIZO desde já que a requerida 

possa comercializar a terceiros referido imóvel. Com base nos art. 98,§ 6° 

do CPC e art. 468, §6° e §7° do CNGC, DEFIRO o pedido de parcelamento 

das custas processuais em até seis prestações. INTIME-SE a parte autora, 

na pessoa do seu procurador para, no prazo de 15 dias, recolher a 

primeira parcela das custas processuais, devendo comprovar o 

recolhimento das parcelas mês a mês, até a quitação final da guia de 

custas e taxa judiciária. Fica a parte autora ADVERTIDA que o não 

cumprimento da ordem implicará no indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 321 do CPC. Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 11/02/2019 às 10h30min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 05/11/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1035604-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURENE SAWARIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419/O (ADVOGADO(A))

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367/O 

(ADVOGADO(A))

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059 (ADVOGADO(A))

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDALICE ALVES COSTA SCHERER (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035604-06.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

AURENE SAWARIS RÉU: IDALICE ALVES COSTA SCHERER -- Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização Por Perdas e 

Danos e Reintegração de Posse com Pedido de Antecipação de Tutela, 

proposta por AURENE SAWARIS em face de IDALICE ALVES COSTA 

SCHERER, devidamente qualificadas nos autos. Narra à autora que na 

data de 19 de Julho de 2013 firmou Contrato de Promessa de Compra e 

Venda com a requerida, tendo como objeto do instrumento o imóvel situado 

à Rua das Palmeiras, nº 20, Condomínio Rio Claro, 242, Cuiabá-MT. Aduz 
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que o imóvel seria vendido após o pagamento pela ré, do preço certo e 

ajustado de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), montante 

este que seria pago tendo como entrada o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), mais Saldo devedor junto à Caixa Econômica Federal no valor de R$ 

63.000,00 (sessenta e três mil reais), além de que o saldo restando do 

contrato, o qual perfaz a quantia de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) 

deveria ser depositado à Compradora até 90 (noventa) dias após a 

liberação da escritura. Alega que a demandada pagou apenas a entrada, 

não honrando com os demais pagamentos, estando vencida há anos a 

obrigação de adimplir os referidos valores, os quais foram devidamente 

pactuados entre as partes. Elucida que foram buscadas inúmeras 

tentativas amigáveis com a reclamada, tendo inclusive na data de 

11/07/2017 enviado uma Notificação Extrajudicial com o intuito de que a 

mesma tomasse providências acerca da regularização do contrato 

pactuado, não obtendo resposta da reclamada. Assevera que é 

importante salientar que o imóvel é objeto de financiamento junto a Caixa 

Econômica Federal, e, que sob a falsa promessa de que a ré pagaria 

integralmente a vista o valor do financiamento, transferiu à posse do 

imóvel a requerida, contudo o pagamento esta sendo feito mês a mês com 

o depósito do valor da parcela do financiamento. Feitas essas 

considerações pugna em sede de antecipação de tutela pela reintegração 

da posse do imóvel situado na cidade de Cuiabá, Rua das Palmeiras, nº 

20, Condomínio Rio Claro, nº 242. É o Relatório. Decido. Recolhidas as 

custas conforme determinação, recebo o presente feito pelo procedimento 

comum. Conforme consignado, trata-se de Ação de Rescisão Contratual 

c/c Indenização Por Perdas e Danos e Reintegração de Posse com Pedido 

de Antecipação de Tutela, proposta por AURENE SAWARIS em face de 

IDALICE ALVES COSTA SCHERER, devidamente qualificadas nos autos. 

Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC prescreve os 

requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: “Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Acerca do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. 

de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: 

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa 

(antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Destaquei. Nesse contexto, para deferimento da 

antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do 

direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao 

resultado do processo. In casu, a autora pleiteia pela reintegração do 

imóvel localizado na Rua das Palmeiras, nº 20, Condomínio Rio Claro, nº 

242, Cuiabá-MT, objeto de Contrato de Promessa de Compra e Venda 

firmado com a requerida, tendo em vista o descumprimento contratual por 

parte da ré, uma vez que foi pactuado o pagamento a título de 

financiamento perante a Caixa Econômica Federal seria feito à vista de 

forma integral, contudo a mesma vem efetuando os depósitos mês a mês 

no valor da parcela do financiamento, bem como não procedeu com o 

adimplemento do saldo restante do contrato. Entende-se acerca de 

Reintegração de Posse que tem sua aplicação nos casos em que o 

possuidor perde sua posse injustamente por um terceiro. É o entendimento 

do STJ de que somente após a resolução é que poderá haver a posse 

injusta no imóvel, vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. 

NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DO 

ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO 

DEMONSTRADO. 1. 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. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação 

de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de 

compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que 

poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho 

possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, 

julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009,REPDJe 

15/06/2009). 2. (...) (...) 5. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 

1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTATURMA, 

julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013) – grifei. Ainda sobre casos 

análogos, eis a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – ESBULHO POSSESSÓRIO DECORRENTE DE 

ALEGADO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DECISÃO QUE DEFERIU A 

LIMINAR PARA REINTEGRAR OS AGRAVADOS NO IMÓVEL – 

IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO DOS VENDEDORES – 

NECESSIDADE DE PRÉVIA RESOLUÇÃO CONTRATUAL – PRECEDENTES 

DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.É impossível, em sede de 

cognição sumária, autorizar a reintegração de posse dos vendedores 

antes de resolvido o contrato de compra e venda, pois somente após a 

sua resolução é que poderá haver posse injusta. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, 

Publicado no DJE 23/04/2018). 1009523-46.2017.8.11.0000AGRAVANTE: 

INES HANEL VEIGA, PAULO MAGNO VEIGA AGRAVADO: MARCOS 

ROBERTO MANGALARGA DA SILVA DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHOAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE 

MANIFESTAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO NÃO PROVIDO.Ainda que haja cláusula contratual prevendo a 

possibilidade de reintegração de posse em caso de inadimplemento, não é 

recomendável o deferimento de liminar antes que tenha havido cognição 

exauriente. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 27/02/2018). 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE 

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – REQUISITOS 

INDEMONSTRADOS - REINTEGRAÇÃO DE POSSE ATRELADA A 

RESOLUÇÃO DO CONTRATO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDOI - A rigor do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, 

depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo.II - Há um vínculo de dependência de 

um dos pedidos da ação para com o outro, no caso a sentença favorável 

da rescisão do contrato de compra e venda para o deferimento da 

reintegração na posse do bem móvel. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, 

Publicado no DJE 29/09/2017). Sendo assim, uma vez que a requerente 

pugna no mérito do litigio a rescisão contratual, o mais acertado é 

aguardar a resolução na sentença quanto ao contrato firmado entre as 

partes, para poder se falar em reintegração de posse. Portanto, 

analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados 

à inicial, conclui-se que não estão presentes os requisitos necessários ao 

deferimento da tutela antecipada. Com essas considerações, analisadas 

as alegações e documentação apresentada, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela. Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 12/02/2019 às 12h30min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, a ser realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05/11/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028204-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA PINTO GONCALVES (AUTOR(A))

JOAO BATISTA GONCALVES (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLI GONCALVES ANTUNES OAB - MT23386/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED SEGUROS SAUDE S/A (RÉU)

PRADO CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - EPP 

(RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028204-04.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO BATISTA GONCALVES, TEREZA PINTO GONCALVES RÉU: PRADO 

CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - EPP, UNIMED 

SEGUROS SAUDE S/A Vistos etc. Trata-se de Ação De Obrigação De 

Fazer Com Tutela de Urgência Antecipada proposta por JOÃO BATISTA 

GONÇALVES e TEREZA PINTO GONÇALVES, em desfavor de PRADO 

CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS EIRELI e UNIMED 

SEGURO SAÚDE S/A, ambos já qualificados; Os autores relatam que são 

casados entre si e possuem um plano de saúde, junto as requeridas , há 

aproximadamente 10 (dez) anos. Aduzem que na época da contratação 

do plano de saúde, optaram por contratar através da pessoa jurídica ART 

Comércio de Móveis e Decoração LTDA, por possuir um valor de 

mensalidade mais acessível. Narra a parte autora que, no dia 30/07/2018, 

receberam uma notificação das requeridas onde informam que seu plano 

de saúde não seria mais renovado e que seu prazo de vigência seria 

somente até a data de 30/09/2018. Arguí que sendo assim, entraram em 

contato com a mesma, afim de receber explicações sobre o ocorrido, e 

foram informados que o contrato seria cancelado unilateralmente por 

haver somente 2 (dois) beneficiários, número este que seria incompatível 

com a modalidade coletiva. Ademais, afimam que já fazem 

aproximadamente 06 (seis) anos que esse plano de saúde conta somente 

com dois beneficiários. Porém após tanto tempo as requerentes optaram 

por cancelar o plano de saúde, momento esse que os requerentes mais 

precisam pois são pessoas com idades avançadas e portadoras de 

graves moléstias. Por fim, pugna pela antecipação da tutela para que as 

requeridas mantenham ativo o plano de saúde dos requerentes ou inclua 

os mesmos em um plano individual ou familir com as mesmas 

características e condições de pagamentos. Com a inicial juntou 

documentos. É o Relatório. Decido. Conforme consignado, trata-se de 

Ação De Obrigação De Fazer Com Tutela de Urgência Antecipada, 

proposta por JOÃO BATISTA GONÇALVES e TEREZA PINTO 

GONÇALVES, em desfavor de PRADO CORRETORA E ADMINISTRADORA 

DE SEGUROS EIRELI e UNIMED SEGURO SAÚDE S/A. De início, aplicável ao 

caso as normas do CDC, principalmente aquelas voltadas a impedir a 

abusividade de cláusulas contratuais que gerem limitação de direitos (art. 

51) e as que ensejem desrespeito à dignidade da pessoa humana e à 

saúde (art. 4º). O Código de Defesa do Consumidor, nos incisos I e III do 

art. 4º, preconizam o sobrejacente respeito à dignidade, além da 

transparência e harmonia das relações de consumo, a saber: “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: I - reconhecimento da 

vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo (...) III - 

harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo 

e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de 

desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os 

princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da 

Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas 

relações entre consumidores e fornecedores;”. É sabido que o legislador 

assegurou o consumidor também quanto à hipossuficiência à técnica, cujo 

direito à correta informação consta na Lei 8.078, art. 6º, II, III e IV (CDC). 

Tanto que o C. STJ editou a Súmula 469, tratando do assunto, verbis: 

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 

saúde.” No caso em tela os requerentes alegaram que, as requeridas de 

unilateral, lhe informaram a rescisão de seu contrato à partir da data de 

30/09/2018. Como se sabe, os requisitos para obtenção da tutela 

antecipada foram trazidos pelo artigo 300 do CPC, quais sejam a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Prescreve o artigo 300, do CPC: Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, 

leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela 

provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em 

ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a 

demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida 

como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano 

ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final 

que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como 

“periculum in mora”) (art.300, CPC)”. A parte requerente tem como 

pretensão deduzida em sua exordial a determinação para que as 

requeridas mantenham ativo o plano de saúde dos autores ou inclua os 

mesmo em plano de saúde com características e condições de 

pagamentos semelhantes ao plano de saúde cancelado. Analisando 

detidamente os autos, em sede de cognição sumária, verifica-se, a 

comprovação da probabilidade de direito, tendo em vista os documentos 

acostados na exordial, como os exames pelo convênio com as requeridas 

(ID 14995606 e 14995609 ), bem como o instrumento particular de 

alteração contratual (ID 14995604), outrossim a carta de rescisão do 

contrato (ID 14995900), enviada aos autores. Ademais, o perigo de dano 

se mostra presente, visto que os requerentes são idosos, que têm a 

saúde mais delicada e podem adoecerem. Isso posto, se vislumbra o 

atendimento aos requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC, pois, caso os 

autores adoeçam, poderão chegar até mesmo a morte, por não 

conseguirem resistir às filas demoradas do SUS (Sistema Único de 

Saúde). Destarte, a necessidade do deferimento da medida liminar 

evidenciando o justificado receio de ineficácia do provimento se 

reconhecido somente no final da demanda Com essas considerações, 

preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a antecipação de 

tutela para que a requerida se abstenha de cancelar o plano ou INCLUA os 

Requerentes em plano de saúde com características e condições de 

pagamentos semelhantes ao plano de saúde cancelado, com as mesmas 

cláusulas e benefícios do referido plano, até o deslinde da presente 

demanda, sob pena de aplicação de multa. DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 12/02/2019 às 12h30m, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05/11/2018 Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038275-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISPIM PEREIRA LEMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038275-65.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CRISPIM PEREIRA LEMES RÉU: AGUAS CUIABA S.A Vistos etc. Trata-se 

de Ação De Obrigação De Fazer Com Danos Morais Com Danos Materiais 

Com Antecipação De Tutela, proposta por CRISPIM PEREIRA LEMES, em 

desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S/A, ambos já qualificados; O autor relata 

que é cliente da requerida, através da matricula n° 15909. Aduz que 

sempre paga uma média de conta de água mensal equivalente a R$ 55,00 

(Cinqüenta e cinco reais) por mês. O mesmo possui uma caixa de água em 
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casa, onde mora com sua esposa. Narra a parte autora que, recebeu uma 

fatura com o valor de R$ 542,64 (Quinhentos e quarenta e dois reais e 

sessenta e quatro centavos) com vencimento em 15/12/2014, valor esse 

fora do padrão de valores que vinha à ser recebidos em meses 

anteriores. Arguí que sendo assim, entrou ação judicial, ação n° 

0070324-44.2014.811.0041, junto ao Segundo Juizado Especial Cível da 

Comarca de Cuiabá-MT. Ademais, com a liminar concedida pela Ação do 

Juizado, a água não foi mais cortada, entretanto, os valores se 

multiplicaram, chegando a quantias na qual o mesmo não tem condições de 

pagar. Por fim, pugna pela antecipação da tutela para que a requerida 

restabeleça o forcenecimento de água na casa do requerente e que seja 

suspensa a cobrança dos meses de 11/2014 à 11/2017 até o final da 

presente demanda. Com a inicial juntou documentos. É o Relatório. Decido. 

Conforme consignado, trata-se de Ação De Obrigação De Fazer Com 

Danos Morais Com Danos Materiais Com Antecipação De Tutela, proposta 

por CRISPIM PEREIRA LEMES, em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S/A. O 

Código de Defesa do Consumidor, nos incisos I e III do art. 4º, preconizam 

o sobrejacente respeito à dignidade, além da transparência e harmonia 

das relações de consumo, a saber: “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: I - reconhecimento da vulnerabilidade do 

consumidor no mercado de consumo (...) III - harmonização dos interesses 

dos participantes das relações de consumo e compatibilização da 

proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento 

econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se 

funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com 

base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e 

fornecedores;”. Em relação ao corte de água por débitos pretéritos, acolho 

a seguinte jurisprudência; PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO 1004073-25.2017.8.11.0000 – PJE – 

CLASSE 202 – CNJ – COMARCA DA CAPITALAGRAVANTE: IVANILDES 

LEITE DA CRUZ BENITESAGRAVADA: CAB CUIABÁ S/A – 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – 

REESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – INADIMPLÊNCIA 

POR DÉBITOS PRETÉRITOS – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – NÃO 

CABIMENTO – SERVIÇO ESSENCIAL – PROBABILIDADE DO DIREITO E 

PERIGO DE DANO – ELEMENTOS PRESENTES NA AÇÃO ORIGINÁRIA – 

PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO RECORRIDA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO.Demonstrado que a inadimplência é de débito pretérito, a 

prestadora de serviço não pode interromper o fornecimento de água do 

consumidor, tendo em vista que têm outros meios menos gravosos para a 

cobrança. Precedentes do STJ.“(...) Esta Corte pacificou o entendimento 

de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço 

em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o 

inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável 

a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.Precedentes: 

AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 

12.2.2016; AgRg nos EDcl no REsp. 1.073.672/RS, Rel. Min. OLINDO 

MENEZES, DJe 5.2.2016; REsp. 1.117.542/RS, Rel. Min. MAURO 

CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011; AgRg no REsp 1.016.463/MA, Rel. 

Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 2.2.2011.(...) (AgRg no AREsp 

180.362/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 16/08/2016).Demonstrada a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo deve-se conceder a tutela de urgência antecipada, nos termos 

do art. 300 do CPC. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 

13/09/2017) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO DE ÁGUA – COBRANÇA 

DE FATURA EM VALOR EXORBITANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DA ORIGEM – RELATÓRIO DE CONSUMO COM INDICATIVO DE LEITURA – 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONSUMO 

ACUMULADO - PERÍCIA REALIZADA EM EQUIPAMENTO RETIRADO DA 

RESIDÊNCIA 02 ANOS APÓS DATA DOS FATOS – IMPOSSIBILIDADE DE 

AFERIÇÃO DAS REAIS CONDIÇÕES FÁTICAS/VAZAMENTOS NA DATA 

DO OCORRIDO – CONSUMO ESTIMADO SEM PARÂMETRO – DÉBITO 

CONSIDERADO INDEVIDO – VIABILIDADE - CORTE NO FORNECIMENTO 

VEDADO – BASEADO DÉBITO PRETÉRITO – DANOS MORAIS 

CARACTERIZADOS – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – 

PRIMEIRO RECURSO No caso em tela o requerente alega que vem 

recebendo faturas com valores acima da média por parte da requerida. 

Como se sabe, os requisitos para obtenção da tutela antecipada foram 

trazidos pelo artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Prescreve o artigo 

300, do CPC: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula 

S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual 

Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar 

ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão 

pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. A parte requerente tem como pretensão deduzida em sua 

exordial a determinação para que a requerida restabeleça o fornecimento 

de água na casa do mesmo e suspenda as cobranças referentes aos 

meses de 11/2014 à 11/2017. Analisando detidamente os autos, em sede 

de cognição sumária, verifica-se, a comprovação da probabilidade de 

direito, tendo em vista os documentos acostados na exordial, como as 

faturas recentes pagas pelo requerente (ID 16295957). Ademais, o perigo 

de dano se mostra presente, diante da própria natureza do bem tutelado, e 

visto que o requerente é idoso e possui necessidades que devem ser 

atendidas. Destarte, a necessidade do deferimento da medida liminar 

evidenciando o justificado receio de ineficácia do provimento se 

reconhecido somente no final da demanda Com essas considerações, 

preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a antecipação de 

tutela para que a requerida RESTABELEÇA o fornecimento de água na 

casa do requerente no prazo de 02 (dois) dias. Defiro suspensão das 

cobranças referentes aos meses de 11/2014 à 11/2017 até o deslinde da 

presente demanda, mediante o depósito judicial pelo autor da quantia 

inerente a média do consumo no periodo, que deve ser feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de revogação da medida. DEFIRO os benefícios 

da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 12/02/2019 às 11h00m, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05/11/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035165-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CHRISTIAN LAURE OAB - SP155277 (ADVOGADO(A))

ROBERTO JIMENEZ TANESE DE SOUZA OAB - SP272195 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035165-92.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA RÉU: 

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

Vistos etc. As partes se compuseram em sessão de conciliação realizada 

na Central de Conciliação e Mediação da Capital, conforme Termo de Id: 

16207860. O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes, 

os quais possuem poderes para transigirem e fazer acordo. Diante do 

exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 

487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito. Custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, conforme acordado pelas partes. 

P. R. I. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas e formalidades de estilo, onde deverá aguardar o cumprimento do 

acordo, ficando isento do recolhimento de custas de desarquivamento 

caso haja necessidade de prosseguimento do feito em decorrência de 

descumprimento do acordo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05/11/2018. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017679-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUEND PATRICIA DA COSTA ENTRINGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA AUXILIADORA DA SILVA ASSUNCAO OAB - MT22032/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(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: 1027866-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO QUERINO TOLDO (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 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDA POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 1027866-30.2018.8.11.0041 

Valor da causa: $13,500.00 ESPÉCIE: [SEGURO]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: RODRIGO QUERINO TOLDO 

Endereço: RESIDENCIAL DOM PEDRO II, 96, RUA ESPANHA, S/N, 

MARAJOARA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78155-901 POLO PASSIVO: 

Nome: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Endereço: 

AVENIDA MIGUEL SUTIL, 7707, - DE 7991 A 8343 - LADO ÍMPAR, DUQUE 

DE CAXIAS II, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-375 FINALIDADE: PROCEDER À 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO para cumprir a liminar deferida nos autos 

do processo acima identificado, nos termos da decisão 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 desta carta. LIMINAR: "Diante do exposto, defiro a tutela antecipada 

recursal para conceder o efeito ativo, determinando que a ré receba o 

requerimento administrativo do autor" ( Carlos Alberto Alves Rocha, 

Relator, AI . 1012386-38.2018.11.0000 , Terceira Câmara de Direito 

Privado - TJMT). CUIABÁ, 5 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 983759 Nr: 15726-83.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDIA OARA ARAÚJO GAÍVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO ROSSETTI 

PORTELA - OAB:91.263/MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB 

SP, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, MILTON 

EDUARDO COLEN - OAB:63240/MG, VICTOR SHIGUEO GALHEGO 

UMETA - OAB:10.351/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos Embargos à 

Execução promovidos por India Oara Araújo Gaíva em desfavor de 

Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda, devendo prosseguir a Ação 

de Execução de Título Extrajudicial n. 7286-98.2015.811.0041 (apenso). 

Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da causa atualizado, com fundamento do artigo 85, §§ 2º e 6º, do 

Novo Código de Processo Civil. Todavia, considerando que ela é 

beneficiária da justiça gratuita o pagamento ficará suspenso.Certificado o 

trânsito em julgado, traslade-se para a ação executiva cópia desta 

sentença. Após, arquivem-se estes autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 31 de outubro de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 447146 Nr: 21221-84.2010.811.0041

 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: NILÇA MARIA DE SOUZA DIAS

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

TRABALHO MÉDICO, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - 

OAB:6.801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Moura Rosa - 

OAB:16706/GO, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE 

LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, Marcelo Mariani Dalan - 

OAB:10.223-A/GO

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1103964 Nr: 12115-88.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMMDS, THAIS ATTUANELI MARTINS QUEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SESI PARK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA RAFAELLE MONTEIRO 

SABINO - OAB:16.082-MT, REGINA DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:10.517/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA 

- OAB:9020, KAROLINE RIBEIRO SILVA - OAB:13679/MT, KEILA SOUZA 

DA CUNHA - OAB:MT 13.837 - B, PABLO JOSÉ MELATTI - 

OAB:OAB/MT 11.096, SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE MORAES - 

OAB:10.416/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 944178 Nr: 56968-56.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALOMA REIMÃO DE ARRUDA GAIVA, QUIM 

COMERCIO DE VESTUARIO INFANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO ROSSETI 

PORTELA - OAB:91.263 MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB 

SP, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, MILTON 

EDUARDO COLEN - OAB:63240/MG, VICTOR SHIGUEO GALHEGO 

UMETA - OAB:10.351/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de 

Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multa e Outros Valores promovido 

na Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Indenização Por Danos 

Morais e Materiais e Antecipação dos Efeitos da Tutela promovida por 

Paloma Reimão de Arruda Gaíva e Quim Comércio de Vestuário Infantil 

Ltda em desfavor de Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda. 

(Goiabeiras Shopping).Condeno os autores ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no artigo 85, §

§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos após as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 31 de outubro de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 405510 Nr: 37756-25.2009.811.0041

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILANOVA LTDA, JOSÉ 

OLYMPIO CAVALCANTE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBHEL ENGENHARIA LTDA, EDSON GARCIA 

BERNARDES, ESPÓLIO DE CARLOS GARCIA BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11.968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUZENI MUNIZ - 

OAB:10.281/MT, MARCO ANTONIO JOBIM - OAB:6412/MT, PEDRO 

PAULO NOGUEIRA NICOLINO - OAB:8941/MT

 Código - 405510

Vistos,

 Defiro o pedido de fls.777. Expeça-se alvará em favor da perita Marciane 

Prevedello Curvo nomeada as fls.747/750, 50% (cinquenta por cento) do 

valor depositado nos autos as fls.768/769, e o remanescente após o 

termino dos trabalhos periciais.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 31 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.: 1066707 Nr: 54013-18.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHAEL SILVA DE ARAUJO

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

S/A, MRPR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, ELENARA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FONTANA SILVEIRA 

- OAB:OAB/MT 19.851, JOÃO GABRIEL DA SILVA TIRAPELLE - 

OAB:MT 10455, JULIANA FONTANA SILVEIRA - OAB:15573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055, DANIELA PATINI - OAB:OAB/MT 11.660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 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 das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 382837 Nr: 18383-08.2009.811.0041

 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: DAVID MARQUES DE FIGUEIREDO FILHO

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 835077 Nr: 40284-90.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOSCHILA E KLEIN TERCEIRIZAÇÃO LTDA, IVOMAR 

ALVES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTICABO TELEVISÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO VALÉRIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIS CASTRO MARELLA 

ANDRÉ - OAB:217.972

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 975303 Nr: 11754-08.2015.811.0041

 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: QUIM COMERCIO DE VESTUARIO INFANTIL LTDA, 

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO, PALOMA REIMÃO DE ARRUDA 

GAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER 

LTDA, ALOGOS - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTA DO GOIABEIRAS SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007, RODOLFO COELHO 
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RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO ROSSETTI 

PORTELA - OAB:91.263/MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB 

SP, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, MILTON 

EDUARDO COLEN - OAB:63240/MG

 § 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar 

as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito 

impugnar as que o autor apresentar”. (Negritei).No caso dos autos, sendo 

a obrigação derivada de contrato de locação compete as administradoras 

de shopping center dar contas de sua administração ao locatário de 

unidade comercial, já que é direito daquele que paga as despesas de 

condomínio exigir a prestação de contas, embora os locatários de lojas do 

shopping center, não sejam proprietários.A ação de prestação de contas 

tem o escopo de obter a análise pormenorizadas dos efeitos patrimoniais 

de determinação relação jurídica, promovendo o acertamento dos créditos 

e débitos existentes entre aqueles que dela participam.Logo, não há 

dúvida de que as autoras tem o direito de exigir a prestação de contas dos 

requeridos, com o qual celebrou “contrato atípico de locação”, eis que a 

parte ré deve proporcionar amplo conhecimento das taxas condominiais e 

demais encargos comuns.A propósito:“APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO 

DE CONTAS - 1ª FASE - CONTRATO SUBLOCAÇÃO DE LOJA - SHOPPING 

CENTER - DESPESAS COMUNS - DEVER DE PRESTAR CONTAS AO 

LOCATÁRIO. A administradora de lojas de centro comercial (sublocadora) 

tem o dever de prestar contas ao sublocatário, considerando que o 

mesmo contribui para o pagamento das despesas comuns do condomínio.

(TJ-MG - AC: 10000160334983001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca 

Xavier, Data de Julgamento: 03/07/0016, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2016)”.Por outro lado, a pretensão de 

obter cópia de atas de assembleias e documentos comprobatórios de 

despesas de condomínio locador (shopping center), deve ser pleiteada 

por meio de ação de exibição de documentos, sendo inadequada a 

utilização de ação de prestação de contas para tal finalidade.Posto isso, 

com fundamento no artigo 487, I , também no prazo de 15 dias e na forma 

do § 2º do art. 551 do NCPC.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 31 

de outubro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 819012 Nr: 25307-93.2013.811.0041

 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: ESPÓLIO DE LEVERGINA GUIMARÃES DE CAMPOS 

RIBEIRO, MARIA LUCIA DE CAMPOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JAWORSKI, ELIZETE JAVORSKI, 

BISMARCK DE AQUINO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATAIDE DO AMARAL JUNIOR - 

OAB:20380/MT, IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA - 

OAB:3979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA JOCIANE LEITE 

BRANCO - OAB:, SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7.085-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1157907 Nr: 35028-64.2016.811.0041

 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: SAULO RAFAEL LIMA DO NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTEO 

DA ALMEIDA - OAB:MT/ 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 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 Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 888244 Nr: 22038-12.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEISE ADRIANA LEME JARDIM, CRLD, DEISE ADRIANA 

LEME JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:11167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD PEREIRA VENERANDA 

- OAB:

 Cód. 888244

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 167/169), assim procedam-se 

as alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 843891 Nr: 47764-22.2013.811.0041

 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: NEUZA MARIA ALVARENGA FERNANDES

 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 ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 852404 Nr: 55213-31.2013.811.0041

 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: ELTON ALVES DE ANDRADE

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16.216/O

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

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

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1162369 Nr: 36895-92.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/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 
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contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 948263 Nr: 59296-56.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA CURVO RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ - UNIC, INSTITUTO EDUCAR BRASIL PROGRAMAS 

EDUCACIONAIS LTDA

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

OAB:11017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação 

Declaratória de Inexistência Parcial de Dívida c/c Revisional de Contrato de 

Crédito Estudantil c/c Repetição de Indébito c/c Antecipação de Tutela 

promovida por Alessandra Curvo Rondon em desfavor de União das 

Escolas Superiores de Cuiabá- Unic e Instituto Educar Brasil Programas 

Educacionais Ltda. Condeno a autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa atualizada, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 

6º, do Novo Código de Processo Civil. Todavia, considerando que ela é 

beneficiária da justiça gratuita, o pagamento ficará suspenso.E, com 

fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Reconvenção 

promovida por União das Escolas Superiores de Cuiabá- Unic em desfavor 

de Alessandra Curvo Rondon, para condenar esta ao pagamento de R$ 

22.561,88 (vinte e dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e 

oito centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data do 

vencimento das mensalidades, sem capitalização de juros, acrescido de 

multa de 2% (dois por cento). Em razão de ter a reconvinte/requerida 

decaído de parte mínima do pedido condeno a autora ao pagamento das 

custas processuais, no que tange à reconvenção, e honorários 

advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa atualizada, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 6º, do Novo Código de 

Processo Civil. Todavia, considerando que ela é beneficiária da justiça 

gratuita, o pagamento ficará suspenso.Certificado o trânsito em jugado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 31 de outubro de 2018.SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033796-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETE PEREIRA CAMPOS SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA MENEZES BERTOTTI OAB - MT22592/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI OAB - MT12163/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1033796-29.2018.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Dano Moral c/c Pedido de 

Liminar promovida por Juliete Pereira Campos Silva Santos em desfavor de 

Águas Cuiabá S/A, em que foi determinada a intimação da parte autora 

para emendar a inicial informando a pretensão de continuar neste juízo, 

bem como para recolher as custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (Id.15745624). A parte 

autora, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo legal, sem 

qualquer manifestação, conforme certificado (Id. 16320165). É o relatório. 

Decido. A parte autora foi intimada para promover atos e diligências que 

lhe competia, qual seja, emendar a inicial, informando a pretensão de 

continuar neste juízo, bem como recolher as custas iniciais de distribuição, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, 

contudo, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação. O artigo 321, do Novo Código de Processo Civil dispõe: “Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende, ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. No caso 

em análise, a parte autora, apesar de devidamente intimada, não adotou as 

medidas cabíveis para sanar as irregularidades apontadas, sendo que o 

indeferimento da petição inicial se impõe. Ademais, não é necessário 

intimar pessoalmente a parte para emendar a petição inicial, sendo 

suficiente a intimação do advogado constituído, por publicação, o que de 

fato ocorreu. Posto isso, INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, I c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais. Sem honorários advocatícios considerando 

que não houve citação. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá 5 de novembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação 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)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-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)

 

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 
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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 

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

Intimação 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)

 

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) 
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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 

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

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1030676-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRA JANE DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOAO PAULO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE OAB - MT6187/O (ADVOGADO(A))

NAIRA JANE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - 001.998.561-41 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Diante da apresentação DA MANIFESTAÇÃO DO PERITO MÉDICO JUDICIAL 

NOMEADO, impulsiono o feito para proceder a intimação do 

Requerente/Requerido para tomar ciência da data de realização do evento 

designado, bem como para, querendo, cumprir a solicitação do expert. Era 

o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035552-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. DE MORAES - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035552-73.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais 

e Materiais ajuizada por Daniel do Nascimento em desfavor de D. P. de 

Moraes (Shop Car Automóveis MT), com pedido de tutela de urgência, 

para que seja determinada a entrega do documento do veículo DUT/CRLV, 

em nome do autor. Consta na inicial que adquiriu, na data de 25 de 

fevereiro de 2015, um veículo Chevrolet Classic Fp LS 1.0 VHC-E8VA4C 

H, ano/modelo 2010/2011, cor prata, placa NJW 5016, RENAVAM 

215494415, pelo valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de entrada, 

sendo o restante dividido em 48 parcelas do valor de R$ 447,84 

(quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos). Aduz 

que foi informado de que após a aprovação da instituição financeira para 

o pagamento do bem, a requerida se responsabilizaria pela transferência 

da titularidade do veículo. Relata que até a presente data não foi realizada 

a transferência do veículo, sendo que o autor contatou a parte requerida 

inúmeras vezes para a solução do impasse, todavia, não logrou 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 a parte autora que adquiriu um veículo 

na data de 25 de fevereiro do ano de 2015, todavia, até a presente data a 

requerida deixou de realizar a transferência da propriedade do veículo, 

razão pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que 

seja determinada a entrega do documento do veículo DUT/CRLV, em nome 

do autor. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor 

adquiriu um veículo no estabelecimento comercial requerido, efetuando o 

pagamento de entrada e financiamento o saldo remanescente, conforme 

contrato de financiamento acostado no Id nº 15963676, bem como realizou 

o pagamento de 43 das 48 parcelas do contrato, até a presente data. Do 

mesmo modo, observa-se do recibo do veículo (Id 15963682) e o extrato 

do veículo no órgão de trânsito (Id 15963683) que não foi efetivada a 

transferência da propriedade do bem, existindo, ainda restrição judicial em 

razão do antigo proprietário. Sendo assim, presente a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma 

vez que a compra foi efetivada na data de 25 de fevereiro de 2015, com 

financiamento aprovado e na iminência de sua quitação, bem como diante 

da existência de restrição judicial no bem. Não restando evidenciado o 

perigo de irreversibilidade da medida. Diante do exposto, DEFIRO a 
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antecipação da tutela de urgência e determino que a parte requerida, no 

prazo de 15 (quinze) dias, realize a entrega do DUT/CRLV em nome do 

autor, 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 12/02/2019, 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. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 990740 Nr: 18830-83.2015.811.0041

 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: CARLOS ALBERTO DIAS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO FRANÇA AUAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Ricardo Batista Damásio - 

OAB/MT 7.222B - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a requerida para 

depositar o valor dos honorários periciais, conforme determinação de fls. 

155.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 984740 Nr: 16194-47.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA LEAO SOARES - 

OAB:7.304-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 -A/MT

 (...) Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação 

Declaratória de Inexigibilidade parcial de Débito c/c Consignação em 

Pagamento, proposta por Anderson Luiz Nunes em face de CEMAT- 

Centrais Elétricas Matogrossenses tão somente para declarar indevido o 

débito ora em debate nestes autos no valor de R$ 6.087,55 (seis mil e 

oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), na unidade 

consumidora 3409139, referente a revisão de faturamento, permanecendo 

tão somente o valor de R$ 280,62 (duzentos e oitenta reais e sessenta e 

dois centavos) referente ao consumo do requerido.

Torno definitiva a decisão de fls. 39, autorizando o levantamento pela 

requerida do valor consignado, autorizando desde já o seu levantamento 

mediante alvará.

Condeno a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 15% do valor da causa.

Transitado em julgado e nada requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e necessárias anotações.

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 958909 Nr: 4386-45.2015.811.0041

 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: KÊNYA ALÉCIA DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, 

ARGEU ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerido para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado 

juntado aos autos.

Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1113234 Nr: 15999-28.2016.811.0041

 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: MAF COMERCIO E REPRESANTAÇÃO DE MOVEIS LTDA 

- ME, ALI SAMIR LAILA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE COSTA E SILVA DE 

CASTRO PINTO - OAB:13961/MT, MARCELO PRADO FALEIROS - 

OAB:9.253/MT, MOHAMED ALI HAMMOUD - OAB:11184/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:6835-MS

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

procedo a republicação da decisão de fls.104, uma vez que a decisão não 

foi publicada para o patrono da requerida, assim faço o cadastro do 

mesmo e encaminho a republicação para intimar a requerida nos termos da 

decisão abaixo transcrita:"Vistos, etc.Trata-se de Cumprimento de 

Sentença ajuizado por MAF Comércio e Representação de Móveis Ltda. 

ME em desfavor de Banco Santander Brasil S/A.Às fls. 73 consta decisão 

determinando a intimação do executado para cumprir a 

obrigação.Decorrido o prazo sem a manifestação do executado, foi 

deferida a penhora dos ativos financeiros, determinando, em caso 

positivo, a intimação da parte executada para manifestação acerca dos 

valores.A parte executada manifestou-se às fls. 87, pugnando tão 

somente a devolução do valor incontroverso bloqueado em excesso.O 

exequente manifestou-se às fls. 86, requerendo a expedição de alvará da 

quantia bloqueada.Vieram os autos conclusos.Defiro o pedido de fls. 86 e 

determino a transferência dos valores bloqueados para a Conta Única do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, vinculada ao feito.Com a 

vinculação, determino a expedição de alvará para liberação dos valores, 

conforme comprovante de fls. 100, devendo o valor de R$ 74.488,59 

(setenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e nove 

centavos) ser levantado por Mohamed Ali Hammoud (CPF nº 

691.966.481-04, Banco Bradesco, Agência 3218, Conta Corrente nº 

481-2) JULGO EXTINTO o presente processo, na forma do art. 924, II, do 

Código de Processo Civil.Com o levantamento dos valores, arquivem-se os 

autos, observadas as formal idades legais.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 978286 Nr: 13195-24.2015.811.0041

 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): V. H. F. MAMEDE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado 

juntado aos autos.

Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 991828 Nr: 19360-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBF NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, DONATO 

CECHINEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERES BECHARA, CUIABÁ 

RURAL URBANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, ARMINDO 

DE FIGUEIREDO NETO, EMERSON OTAVIO DE CAMARGOS, SÃO JOSÉ 

DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO 54 LTDA, RHEAS SILVIA CARAVELLAS 

CAMARGOS, GESSY DA SILVA CARVALHO, JAQUES FERNANDES 

FIGUEIREDO, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS, FRANCEL FERNANDES 

FIGUEIREDO PEREIRA, ALAN KARDEC FERNANDES FIGUEIREDO, 

ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA, MARIA MIRTES DA MOTA LIMA, 

ADEMILCASSEMIRO DA SILVA, ANIZ BECHARA, LUCCAS FERNANDES 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado 

juntado aos autos.

Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 961815 Nr: 5593-79.2015.811.0041

 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): BRUNO ANDERSON CRUZ DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança de Condomínio ajuizada por Condomínio Rio 

Cachoeirinha em desfavor de Bruno Anderson Cruz de Almeida.

O autor informou, conforme fls. 223, não mais possuir interesse no 

prosseguimento do feito, tendo em vista o pagamento das taxas 

condominiais pelo requerido, pugnando pela extinção do processo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora conforme 

fls. 223, para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de 

Processo Civil.

Determino o cancelamento da audiência designada.

Deixo de intimar a parte requerida para manifestar a concordância, 

conforme art. 485, § 4º, do Código de Processo Civil, tendo em vista a 

manifestação às fls. 214, onde a mesma informa o desinteresse na 

produção de novas provas.

Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo 

Civil.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observados as 

formalidades legais.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 982181 Nr: 15047-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAMS JOSÉ DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC E MC CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA, JOTONY 

DE MENESES MOURA, JORGE NOGUEIRA DA SILVA, CALIXTRO BENEDITO 

DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORAIDES J. DOS REIS - 

OAB:18.883/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado 

juntado aos autos.

Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1044377 Nr: 43643-77.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, PRIMUS 

INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. MALUCELLI SEGURADORA S/A, ARGO 

SEGUROS BRASIL S/A, YASUDA MARITIMA SEGUROS S/A. DE SEGUROS 

AMÉRICA DO SUL - YASUDA, SAO PEDRO TRANSMISSORA DE ENERGIA 

S/A, SAO JOAO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO PEREIRA CARDOSO 

FILHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Adilson Neri Pereira - 

OAB/SP 244.484 - OAB:, Dr. Paulo Dóron Rehder de Araújo - OAB/SP 

246.516 - OAB:, Dr.ª Daniela Cristina Vaz Patini - OAB/MT 11.660 - 

OAB:, FABIO JOSE POSSAMAI - OAB:21631, Gladimir Adriani Poletto 

- OAB:21.208/PR

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão às fls. 2375/2377.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 2375/2377.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Mantendo-se inerte, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1078568 Nr: 583-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÃO JOÃO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., SAO 

PEDRO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO MIRANDA - 

OAB:5023, NATALIA DINIZ DA SILVA - OAB:289565, PAULO DORON 

REHDER DE ARAUJO - OAB:164750, PAULO DORON REHDER DE 

ARAUJO - OAB:246.516/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO PEREIRA 

CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT
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 Vistos, etc.

Ciente do acórdão às fls. 51/53.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 51/53.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Mantendo-se inerte, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1076488 Nr: 58246-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNESIS RECICLAGEM E COMÉRCIO DE ÓLEOS 

VEGETAIS LTDA, ERICO AMORIM ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VETTORE AGROCOMERCIAL EIRELI, LEANDRO 

ALVES MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLEY PAESANO DA CUNHA 

GRELLMANN - OAB:3.769 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 61/62 e determino a realização de penhora on line 

no valor de R$ 188.712,96 (cento e oitenta e oito mil setecentos e doze 

reais e noventa e seis centavos) das contas bancárias da parte 

executada Vettore Agrocomercial Eireli (CNPJ nº 03.439.543/0003-60) 

para que se efetive o bloqueio de contas por meio do sistema BACEN-JUD, 

até a satisfação integral do crédito exequendo, conforme planilha de 

calculo atualizada à fls. 61, tornando o valor indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, acostando aos autos o 

demonstrativo discriminado do débito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1014195-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO GOMES CORREA (AUTOR(A))

DOMINGOS DE PASCOA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

uilzania sobrinho Castanon Salustiano OAB - MT0016090A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GERALDO DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

SERGIO JOSE FERNANDES (CONFINANTES)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

ELIDIA MARIA PINTO DO NASCIMENTO (CONFINANTES)

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO 

PRAZO: 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON PROCESSO n. 

1014195-37.2018.8.11.0041 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: MARIA DO 

CARMO GOMES CORREA Endereço: RODOVIA PALMIRO PAES DE 

BARROS, 06, - DO KM 2,510 AO FIM, PARQUE ATALAIA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78095-000 Nome: DOMINGOS DE PASCOA CORREA Endereço: 

RODOVIA PALMIRO PAES DE BARROS, 06, - DO KM 2,510 AO FIM, 

PARQUE ATALAIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78095-000 POLO PASSIVO: 

Nome: JOSE GERALDO DA SILVA Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE 

OUTUBRO, - DE 639/640 AO FIM, POPULAR, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-470 FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, 

dos termos da presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e 

caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. RESUMO DA INICIAL:- O autor aduz que em 15 de outubro 

de 1999 adquiriu através de compra da sra Ivonete Aparecida Ferreira o 

imovel descrito na inicial e apos o pagamento combinaram de ir ao cartorio 

formalizar a escritura, tendo a mesma desaparecido. Desde esta época 

exerce a posse do imóvel há dezenove anos. Ocorre que, agora pretende 

formalizar o registro do imóvel, mas não obtem todos os documentos 

necessários e não consegue fazer a transferencia do referido imóvel para 

o patrimonio deste. Requer procedencia da ação. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

USUCAPIENDO:- imóvel urbano, matricula nº 34.464, Livro 2-EH de 

Registro de Imóveis, fl. 67, do Cartório de 2º Serviço Notarial e de Registro 

da Comarca de Cuiabá/MT, medindo 360 m² (trezentos e sessenta metros 

quadrados), situado à Rua Q, Quadra 67, nº06, Bairro Parque Atalaia, 

Cuiabá/MT, CEP 78.095-000. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é 

contado do término do prazo deste 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, MAISA IZABEL SADDI ORNELLAS DE 

ALMEIDA, digitei. CUIABÁ, 5 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Maisa Izabel Saddi Ornellas de Almeida Analista Judiciária 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036995-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO RODRIGUES DE FREITAS NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036995-93.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Com o fito de assegurar a efetividade da decisão judicial, intime-se a 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar nos autos o 

cumprimento das determinações da decisão que concedeu a tutela de 

urgência, uma vez que há noticia nos autos de descumprimento da 

mesma. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024670-52.2018.8.11.0041

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:

MARIO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024670-52.2018.811.0041 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 Mário Pereira. 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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1031752-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NERYE FONTES PERIM (AUTOR(A))

GLORIA FONTES PUPPIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA DA SILVA NUNES OAB - RJ117582 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON COSTA BAIMA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031752-37.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguel ajuizada por Nerye 

Fontes Perim e Gloria Fontes Perim em desfavor de Wellington Costa Baima 

com pedido liminar para o imediato despejo da parte requerida do imóvel, 

em decorrência da falta de pagamento. Aduz a parte autora que firmou 

contrato de com a requerida, referente ao imóvel localizado na Rua 

Cândido Mariano, nº 401-A, bairro Centro, Cuiabá/MT, iniciando na data de 

24 de abril de 2011 e término em 25 de abril de 2012, pelo valor atual 

mensal de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais). Acrescenta que a 

parte requerida não esta cumprindo com o contrato de locação, estando 

em mora com suas obrigações locatícias. Em razão dos fatos, pugna pela 

concessão da tutela de urgência, para que seja determinado o despejo da 

requerida diante da falta de pagamento. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Para a concessão desocupação liminar, sem oitiva do 

locatário, o locador deve 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). Com efeito, o contrato de locação 

acostado aos autos está desprovido de garantia, o que impõe a 

concessão da tutela de urgência para o despejo da parte contrária. Assim, 

uma vez presentes os requisitos necessários à tutela pretendida, DEFIRO 

a tutela de urgência, independentemente de audiência da parte contrária, 

mediante a apresentação de caução pelo autor no valor equivalente a 03 

(três) meses de aluguel, no prazo de 05 dias, para desocupação do imóvel 

em 15 (quinze dias), sob pena de desocupação coercitiva, a partir do final 

deste prazo. Formalizada a caução expeça-se mandado de intimação, 

desocupação e citação. Designo audiência de conciliação para o dia 

11/02/2019, 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). 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018586-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FREITAS DE MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FREITAS DE MEDEIROS OAB - MT7391/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEMPERO BRASILEIRO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018586-35.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Indefiro o pedido formulado pela parte autora no Id nº 14956553, uma vez 
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que não houve a desconsideração da personalidade jurídica para a 

inclusão do nome do sócio no cadastro de inadimplentes. No mais, 

cumpra-se integralmente conforme decisão de Id nº 14745514. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033716-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LARA PINTO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT0009899A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMELI PAULA LARA CORREA SIQUEIRA EIRELI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891/O-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 1033716-02.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito dos documentos de Id nº 12664831 e 12664841. 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012131-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAUSTA REGINA DE MELO GONCALVES (EXECUTADO)

LUCIULA GONCALVES NONATO (EXECUTADO)

LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT0009634A-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012131-88.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Tendo em vista a decisão proferida no proc. nº 1008923-96.2017, em 

trâmite perante a 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que decretou a falência da 

pessoa jurídica executada, determino a suspensão da ação, tão somente 

com relação à executada Luciula Calçados e Acessórios Ltda., nos 

termos do art. 99, V, da Lei nº 11.101/2005. Defiro o pedido e determino a 

expedição de mandado de citação das fiadoras, para ser cumprido no 

endereço indicado no Id nº 14907677, observando as formalidades legais. 

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: 1033835-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RIVAINE SOARES PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RITA SOARES CARVALHO OAB - MT12895/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE 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 1033835-26.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Acolho a emenda de Id nº 15843470, defiro os benefícios da justiça 

gratuita e defiro o pedido para a inclusão da empresa Personalite 

Corretora de Seguros Ltda., no polo passivo da demanda. No mais, 

cumpra-se integralmente conforme decisão de Id nº 15754778. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003441-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CARLOS MONTEIRO OAB - 012.240.561-75 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003441-36.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Acolho o aditamento de Id nº 13470418. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. 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). 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: 1031235-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATSUKO MIYAGAWA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL DA ROCHA GODINHO OAB - MA2500 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CELINA KIYOKO MIYAGAWA CORREA MEYER (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031235-32.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Natsuko Miyagawa 

representada por Celina Kiyoko Miyagawa Meyer Correia em desfavor de 

Bradesco Saúde S/A, com pedido de tutela de urgência, para que a 

requerida disponibilize/custeie os profissionais para o tratamento home 

care, conforme relatório médico. Consta na inicial que a autora é usuária 

dos serviços do plano de saúde requerida, sendo diagnosticada com 

degeneração cerebelar, Alzheimer, derrame articular, necessitando de 

atendimento home care para acompanhamento e reabilitação. Informa que 

ao solicitar o tratamento, a requerida apresentou negativa, em razão de 

não haver cobertura contratual. Vieram os autos conclusos. Fundamento: 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Primeiramente, intime-se a parte 
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autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação 

processual, uma vez que a curatela deve ser solicitada em juízo 

especializado. Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a 

mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos 

elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do 

Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o 

tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova 

legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada 

à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. Conforme tem entendido a melhor doutrina e jurisprudência, o 

portador de moléstia grave não pode aguardar o julgamento final da ação 

intentada, sendo, assim, o caso de se antecipar os efeitos da tutela para 

que lhe seja oferecido o tratamento indicado e prescrito pelo médico 

responsável, com o intuito de controlar a enfermidade da requerente. 

Aplicável ao caso as normas do CDC, principalmente aquelas voltadas a 

impedir a abusividade de cláusulas contratuais que gerem limitação de 

direitos (art. 51) e as que ensejem desrespeito à dignidade da pessoa 

humana e à saúde (art. 4º). É o que prevê a Súmula 469 do STJ: 

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 

saúde”. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de 

Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois 

envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 

do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de 

maneira mais favorável ao consumidor. No caso em tela, verifica-se a 

urgência no tratamento de saúde do autor, sendo o mesmo negado o 

custeio/fornecimento por parte da requerida (Id nº 154358686), conforme 

informado na inicial e nos documentos que a acompanham. Na presente, 

verifica-se que a autora necessita de tratamento específico, bem como 

esclarece a questão da urgência na realização no fornecimento do 

tratamento para a melhora na saúde do paciente, incluindo-se referido 

procedimento no prazo de urgência e emergência, mormente ante a 

interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao 

hipossuficiente da relação de consumo disciplinada pelo CDC. Não 

obstante a previsão de limitação, prevalece o disposto no art. 35-C, I, da 

Lei 9.656/98, que prevê o atendimento obrigatório nos casos de 

emergência, como na hipótese: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do 

atendimento nos casos: I – de emergência, como tal definidos, os que 

implicar em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o 

paciente, caracterizada em declaração do médico assistente” A avaliação 

médica colacionada aos autos (Id nº 15657000) explicita a urgência no 

fornecimento do procedimento, uma vez que a mesma é portadora de 

moléstia grave, necessitando do tratamento prescrito. Portanto, sendo o 

demandante usuário do plano de saúde e estando em dias com as suas 

obrigações quanto às prestações do plano, não há falar em negativa do 

fornecimento do tratamento. Nesse sentido, a jurisprudência: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – 

PACIENTE COM IDADE AVANÇADA E COM PROBLEMAS DE SAÚDE – 

TRATAMENTO COM “HOME CARE” – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO.A recomendação médica à paciente com idade 

avançada e com problemas de saúde, para atendimento domiciliar “Home 

Care”, não deve ser negado pela empresa fornecedora do plano de 

saúde, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana 

inserido nos artigos 1º, III, 5º, caput e 6º, caput, ambos da Constituição 

Federal. (AI 21082/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2016, 

Publicado no DJE 29/08/2016) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOME 

CARE – NEGATIVA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À RECOMENDAÇÃO 

MÉDICA – CRIANÇA COM ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL – GRAVIDADE 

DO QUADRO CONSTATADA - INTERFERÊNCIA DA OPERADORA NO 

TRATAMENTO - ABUSO - AFRONTA AOS PRECEDENTES DO STJ – 

DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO 

MANTIDO - JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL - TERMO INICIAL 

– DATA DACITAÇÃO –– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O serviço 

"home care" constitui desdobramento do tratamento hospitalar 

contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do 

plano de saúde, à qual compete estabelecer as doenças que terão 

cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para cada uma delas 

(AgRg no Ag 1350717/PA, DJe de 31/03/2011).A recusa consistente na 

restrição a direito fundamental inerente à natureza do contrato não pode 

ser tratada como mero inadimplemento, e tampouco como eventual 

dissabor, pois acaba por gerar angústia, preocupação e aflição, o que 

configura danos morais . Não comporta redução o valor arbitrado para 

essa condenação de forma adequada, razoável e proporcional. Os juros 

de mora na hipótese de dano moral, oriundo de relação contratual incidem 

a partir da citação. (Ap 38759/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/10/2018, 

Publicado no DJE 19/10/2018) Ademais, a antecipação dos efeitos da 

tutela não trará qualquer risco à requerida, pois, se eventualmente a ação 

no mérito não for julgada improcedente, poderá ela pleitear o 

ressarcimento das despesas de que trata o processo. Diante do exposto, 

DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e determino que a parte 

requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize/custeie o 

fornecimento de home care, conforme prescrição médica, sob pena de 

aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil. 

Designo audiência de conciliação para o dia 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. 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). Desde já, autorizo os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo 

a distribuição para cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. 

Importante ressaltar que, caso o sistema PJE esteja inoperante, expeça-se 

o mandado para o cumprimento da decisão de maneira física. Cumprida as 

determinações acima, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036230-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO SCS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT0011167A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):
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OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036230-88.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais 

ajuizada por Supermercado SCS – ME em desfavor de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A, com pedido de tutela de urgência, 

para que seja suspensa a cobrança das faturas dos meses de: abril/2017 

no valor de R$ 11.728,85 (onze mil setecentos e vinte e oito reais e oitenta 

e cinco centavos), julho/2017 no valor de R$ 7.702,36 (sete mil setecentos 

e dois reais e trinta e seis centavos), dezembro/2017 no valor de R$ 

36.422,39 (trinta e seis mil quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e nove 

centavos), março/2018 no valor de R$ 9.055,10 (nove mil cinquenta e 

cinco reais e dez centavos), abril/2018 no valor de R$ 4.182,12 (quatro mil 

cento e oitenta e dois reais e doze centavos) e julho/2018 no valor de R$ 

5.075,00 (cinco mil e setenta e cinco reais), bem como para determinar 

que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços. 

Consta na inicial que os prepostos da parte requerida compareceram no 

estabelecimento comercial autor, efetuando o corte de energia, em razão 

do inadimplemento da fatura do mês de agosto do ano de 2018, todavia, ao 

informar que havia realizado o pagamento da fatura mencionada, o autor 

foi comunicado um débito em agosto no valor de R$ 20.677,98 (vinte mil 

seiscentos e setenta e sete reais e noventa e oito centavos). Aduz que 

para o restabelecimento do consumo, foi obrigado a efetuar o pagamento 

da fatura indevida. Relata que tomou conhecimento da existência de 

outras faturas em aberto, referentes a uma suposta recuperação de 

consumo de meses já pagos pelo autor. Acrescenta que a cobrança em 

duplicidade dos meses é indevida, bem como que os valores são 

exorbitantes. 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 

existência de faturas inadimplidas, expedidas em duplicidade, referentes à 

suposta recuperação de consumo, razão pela qual pugna pela concessão 

da tutela de urgência, para que seja suspensa a cobrança das faturas 

dos meses de: abril/2017 no valor de R$ 11.728,85 (onze mil setecentos e 

vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos), julho/2017 no valor de R$ 

7.702,36 (sete mil setecentos e dois reais e trinta e seis centavos), 

dezembro/2017 no valor de R$ 36.422,39 (trinta e seis mil quatrocentos e 

vinte e dois reais e trinta e nove centavos), março/2018 no valor de R$ 

9.055,10 (nove mil cinquenta e cinco reais e dez centavos), abril/2018 no 

valor de R$ 4.182,12 (quatro mil cento e oitenta e dois reais e doze 

centavos) e julho/2018 no valor de R$ 5.075,00 (cinco mil e setenta e 

cinco reais), bem como para determinar que a requerida se abstenha de 

suspender o fornecimento dos serviços. Analisando detidamente os 

autos, verifica-se presente a probabilidade do direito, tendo em vista o 

histórico de contas do cliente acostado nos Ids nº 16061057, 16061059 e 

16061065, demonstrando a cobrança em duplicidade de meses que já 

foram adimplidos pela parte autora. Do mesmo modo, observa-se o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a 

iminência de ocorrer a suspensão dos serviços essenciais. Não havendo 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Diante do exposto, 

DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e determino que a parte 

requerida, com relação às faturas dos meses de abril/2017 no valor de R$ 

11.728,85 (onze mil setecentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco 

centavos), julho/2017 no valor de R$ 7.702,36 (sete mil setecentos e dois 

reais e trinta e seis centavos), dezembro/2017 no valor de R$ 36.422,39 

(trinta e seis mil quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e nove 

centavos), março/2018 no valor de R$ 9.055,10 (nove mil cinquenta e 

cinco reais e dez centavos), abril/2018 no valor de R$ 4.182,12 (quatro mil 

cento e oitenta e dois reais e doze centavos) e julho/2018 no valor de R$ 

5.075,00 (cinco mil e setenta e cinco reais), se abstenha de suspender o 

fornecimento dos serviços ao imóvel da parte autora, bem como suspenda 

a cobrança das faturas contestadas, 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 12:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037759-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (ADVOGADO(A))

BRUNO SAMPAIO SALDANHA OAB - MT8764/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

FUNDO COMPLEMENTAR DE ASSISTENCIA A SAUDE - FAS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037759-45.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Afonso Vicente de Oliveira Gomes em desfavor de 

FAS – Fundo Complementar de Assistência a Saúde e UNIMED Cuiabá – 

Cooperativa de Trabalho Médico, com pedido de tutela de urgência, para 

que seja determinado que a parte requerida restabeleça imediatamente o 

plano de assistência à saúde do autor (código 0566710000074608 – 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 205 de 531



Unimed Cuiabá – Plano Premium Coletivo por Adesão – Apartamento), 

possibilitando o uso para o titular e dependentes. Consta a inicial que o 

autor é beneficiário do plano de saúde administrado pela UNIMED, desde a 

data de 02 de fevereiro de 2009, sendo que sua adesão foi intermediada 

pela primeira requerida. Aduz que sempre efetuou o pagamento das 

mensalidades, por meio de desconto em folha de pagamento, todavia, 

quando o dependente tentou realizar procedimento cirúrgico, foi informado 

de que o plano havia sido cancelado. Relata que ao contatar as requeridas 

a fim de se verificar sobre o cancelamento do plano, foi informado que, 

diante da cassação de sua aposentadoria, o mesmo estaria coberto até a 

data de 31 de outubro de 2018 e, após essa data, deveria efetuar o 

pagamento das mensalidades diretamente com a prestadora de serviços. 

Acrescenta que de maneira indevida, a requerida FAS efetuou o 

cancelamento do plano na data de 18 de outubro de 2018, prejudicando os 

procedimentos médicos agendados. Informa que em razão de decisão 

proferida em sede de processo administrativo, teve seu benefício de 

aposentadoria por invalidez cassado na data de 25 de setembro de 2018, 

sendo o ato publicado na data de 07 de outubro de 2018, contudo, a 

situação encontra-se em discussão pela possibilidade de apresentação de 

recurso administrativo. Sustenta que apesar do plano estar integralmente 

pago até o mês de outubro/2018, as requeridas se recusam a dar 

continuidade no recebimento das parcelas vincendas via boleto bancário. 

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 em razão da cassação de sua aposentadoria, com a 

consequente demissão, mediante processo disciplinar do Tribunal Regional 

do Trabalho da 23ª Região, o seu plano de saúde foi cancelado, todavia, 

ao solicitar a continuidade do mesmo, obteve negativa das operadoras, 

razão pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que 

seja determinado que a parte requerida restabeleça imediatamente o plano 

de assistência à saúde do autor (código 0566710000074608 – Unimed 

Cuiabá – Plano Premium Coletivo por Adesão – Apartamento), 

possibilitando o uso para o titular e dependentes. Em sede de cognição 

sumária, não é possível compelir a requerida ao atendimento dos pedidos 

da parte autora, haja vista que, nesse momento processual não restam 

demonstrados os requisitos para a concessão da tutela antecipada. 

Analisando detidamente os autos, observa-se que o Fundo Complementar 

de Assistência à Saúde – FAS é um programa de saúde do Tribunal 

Regional do Trabalho – 23ª Região, sendo intermediadora do plano de 

saúde do autor com a Unimed Cuiabá, ora segunda requerida. O autor teve 

a sua aposentadoria cassada, com pena de demissão, não possuindo 

mais vínculos com o órgão, conforme documento de Id nº (16229679). 

Assim, em que pese à documentação acostada aos autos, não restou 

demonstrada a probabilidade do direito, tendo em vista que diante da 

demissão do autor, desvinculação com o órgão e, consequentemente, com 

o requerido Fundo Complementar de Assistência à Saúde – FAS, não há 

como se determinar a continuidade do plano. Do mesmo modo, o autor não 

comprovou a negativa da requerida Unimed Cuiabá – Cooperativa de 

Trabalho Médico em oferecer novo plano, na modalidade particular. 

Outrossim, importante ressaltar que apesar do autor informar que a 

decisão de cassação e demissão ser passível de recurso, não comprovou 

a sua interposição. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência. Designo audiência de conciliação para o dia 12/02/2019, 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, emendar a inicial, acostando aos autos 

as cópias dos documentos que comprovem sua renda mensal e 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-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1014938-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA BENITES DE ARAUJO BARBOSA (AUTOR(A))

CICERO INACIO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESMAEL ANGELO DE OLIVEIRA OAB - MT2454/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO DE SOUZA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014938-47.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo cumulada com Cobrança de Aluguéis 

ajuizada por Cicero Inácio Barbosa e Telma Aparecida Benites de Araújo 

Barbosa em desfavor de Valdomiro de Souza Silva. Dispõe o art. 4º da Lei 

nº 1.060/50: “Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação na própria petição inicial, de que não 

está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de 

advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.” A respeito do assunto 

a Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, editou 

normas específicas no âmbito estadual sobre a concessão do benefício 

da justiça gratuita, estabelecendo que: “2.14.8.1.2 - Para a concessão de 

assistência judiciária aos necessitados, prevista na Lei n.º1.060/50, 

deverá o magistrado fazer uma averiguação superficial sobre as 

condições financeiras da parte requerente, inclusive, se necessário, com 

consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, 

Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no 

Portal dos Magistrados.” Portanto, ao magistrado cabe analisar o estado 

de carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio, sendo essa, a 

orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Neste 

caso, o estado de pobreza da parte autora não se enquadra no conceito 
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expresso na lei, haja vista que por meio da analise dos autos e em 

consulta aos portais de transparência, não restou demonstrada a 

precariedade da sua situação financeira a ponto de lhe ser impossibilitada 

o acesso à justiça em caso de indeferimento. O STJ manteve decisão do 

juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, 

por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte 

jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos 

e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que 

ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o 

que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do 

Superior Tribunal de Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma 

clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação 

jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da 

pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de 

prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no 

AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Cabe assinalar ainda que a 

declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, 

podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos 

em sentido contrário. Sobre o assunto, já decidiu a corte mato-grossense: 

“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 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, sem o comprometimento de seu próprio sustento e de sua 

família. Todavia, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, 

faculto o recolhimento das custas judiciais em até 03 (três) parcelas fixas, 

recolhidas mediante a emissão de guia com a comprovação nos autos até 

o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de indeferimento da petição inicial 

em razão do inadimplemento. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento da primeira parcela das custas 

judiciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 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-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1022241-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PERES DO PINHO OAB - MT8065/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022241-15.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil proposta por Maria Rosa 

Ceolin representada por Joice Belle da Silva Mendes. Dê-se vistas ao 

digno representante do Ministério Público. Após, 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: 1038037-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SABATINE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS OAB - MT21437/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038037-80.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Recebo o cumprimento de sentença de Id nº 15953517 e determino a 

retificação dos dados dos autos. Intime-se o executado, na forma do art. 

513, § 2º do Código de Processo Civil para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito (ID nº 15953525), acrescido de custas, se houver. Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento). Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de 

imediato à penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos 

expropriatórios. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027694-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO PERIOLO PADILHA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO SILVA 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 1027694-25.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Indefiro o pedido de Id nº 14577426, uma vez que o AR da parte requerida 

foi recebido por pessoa estranha aos autos. Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte 

requerida, requerendo o que entender de direito. 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-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1020126-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA AUREA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL DE ACORIZAL - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020126-55.2017.811.0041 Vistos, etc. 

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 
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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: 1017691-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO OAB - MT0006409A 

(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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017691-74.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento acostados nos Ids nº 14752218 e 

1452244, nos termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035287-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA AMARAL DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035287-08.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento acostados nos Ids nº 

14549780,014549793,014549803, 14549817 e 14550104, nos termos do 

art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033194-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE DE CARLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMELICE SANTANA OAB - MT22940/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE 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 1033194-72.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento acostados nos Ids nº 14204276, 

nos termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031290-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL ANIBAL SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031290-17.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento acostados nos Ids nº 15548185, 

nos termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020667-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. N. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 1020667-88.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando que a intimação da requerida para o comparecimento na 

audiência de conciliação foi realizada em desacordo com o disposto no 

art. 334, do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de Id nº 14777459 

e designo nova audiência de conciliação para o dia 12/02/2019, às 12:00 

horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. 

Intimem-se as partes para que compareçam devidamente acompanhadas 

de seus advogados, mediante as observâncias e advertências legais. 

Aguarde-se a realização da audiência. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011289-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CARLOS FOLADOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA OAB - PR18294 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011289-11.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento acostados nos Ids nº 14088598, 

nos termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016116-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):
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OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016116-02.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido e determino a expedição de mandado de citação das 

fiadoras, para ser cumprido no endereço indicado no Id nº 14397492, 

observando as formalidades legais. 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: 1032452-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNARA TAPEOCY BAIA ROSA (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)

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 1032452-47.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento acostados nos Ids nº 13284544 e 

13284548, nos termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032367-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032367-61.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento acostados nos Ids nº 13532107 e 

13532118, nos termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025052-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DOMINGOS DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1025052-79.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a petição de Id nº 13800945, designo nova audiência de 

conciliação para o dia 12/02/2019, às 12:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intimem-se as partes para 

que compareçam devidamente acompanhadas de seus advogados, 

mediante as observâncias e advertências legais. No mais, mantenho 

integralmente a decisão de Id nº 9512535. Aguarde-se a realização da 

audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002888-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON DA COSTA TEIXEIRA (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)

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 1002888-86.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do documento acostados nos Ids nº 14376769 aos 14376813, 

nos termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1036965-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA LAJARIM GUALANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA LUSTOSA OAB - MT9249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT0007993A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036965-58.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento acostados nos Ids nº 13020158 e 

13020167, nos termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1035183-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA OLIVEIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT0004070A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO ENDRINGER FRIEBEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035183-16.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento acostados nos Ids nº 14308039, 

nos termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006811-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TECIDOS TITA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANA PAULA DA SILVA CARDOSO OAB - MT0019774A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTEX TECIDOS E CONFECCOES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006811-57.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Recebo o cumprimento de sentença de Id nº 14867515 e determino a 

retificação dos dados dos autos. Intime-se o executado, na forma do art. 

513, § 2º do Código de Processo Civil para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito (IDs nº 14867515), acrescido de custas, se houver. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o débito 

será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento). Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de 

imediato à penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos 

expropriatórios. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023524-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DYEGO NOGUEIRA QUEVEDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023524-44.2016.811.0041 Vistos, etc. A 

parte autora veio aos autos, conforme documento de nº 14727617, 

pleitear a reconsideração da decisão que rejeitou os embargos de 

declaração. É importante ressaltar que tenho o entendimento no sentido de 

não reconhecer o pedido como instituto processual apto a modificar 

decisões judiciais. Contra estas, o inconformado deve se utilizar dos 

recursos previstos e taxados na legislação, sob pena de não o fazendo 

se conformar com a tutela jurisdicional. Isto posto, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração e determino o integral cumprimento da decisão de nº 

8003074. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011665-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARQUES CARDOSO (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011665-60.2018.811.0041 Vistos, etc. As 

partes formularam acordo conforme ID nº 13902180, requerendo a 

homologação e extinção do feito. Ocorre que a requerida não possui 

capacidade postulatória e tampouco se encontra representada nos autos. 

Assim, antes de qualquer manifestação, intimem-se as partes a fim de 

regularizar a representação processual do requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de desconsideração do acordo apresentado. 

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: 1038082-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES OAB - MT12554-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038082-50.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada 

por Dagoberto Paschoal Figueira Peres em desfavor de UNIMED Cuiabá – 

Cooperativa de Trabalho Médico. A respeito do valor da causa, dispõe os 

artigos 291, 292 e 319, V, do Código de Processo Civil: Art. 291. A toda 

causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível. Art. 292. O valor da causa constará da petição 

inicial ou da reconvenção será: I – na ação de cobrança de dívida, a soma 

monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de 

outras penalidades, se houver, até a data da propositura da ação; II – na 

ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 

modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor 

do ato ou o de sua parte controvertida; III – na ação de alimentos, a soma 

de 12 (doze) prestações mensais pedidas do autor; IV – na ação de 

divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor da avaliação da área 

ou do bem objeto do pedido; V – na ação indenizatória, inclusive a fundada 

em dano moral, o valor pretendido; VI – na ação em que há cumulação de 

pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles; VII – 

na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor; VIII – na 

ação em que houver pedido subsidiário, o valor do principal. Art. 319. A 

petição inicial indicará: V – o valor da causa; Compulsando os autos, 

verifica-se que não houve a atribuição de valor da causa. Desse modo, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, indicado o valor da causa, informando o valor pretendido a título de 

danos morais e materiais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, acostando aos autos a cópia legível de seu comprovante de 

endereço, 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, 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: 1038111-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DA SILVA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0012954A-O 

(ADVOGADO(A))

ROBERTO LOUREIRO CARDOSO OAB - 038.186.327-15 (PROCURADOR)

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALINA AKERLEY CAVALCANTE (RÉU)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038111-03.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de 

Alugueres e Acessórios da Locação ajuizada por Eduardo da Silva 

Cardoso e Roberto Loureiro Cardoso em desfavor de Carlos Rossato da 

Silva Avila e Gonçalina Akerley Cavalcante com pedido de tutela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 210 de 531



antecipada para que a parte requerida desocupe o imediatamente o imóvel. 

Consta na inicial que as partes firmaram contrato de locação referente ao 

imóvel situado na Avenida dos Florais, Condomínio Village do Bosque, nº 

04, quadra 03, Cuiabá/MT, com inicio em 03 de dezembro de 2016 e 

término em 02 de dezembro de 2017, pelo valor mensal de R$ 2.050,00 

(dois mil e cinquenta reais). 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 12/02/2019, 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). 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037007-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZINHA BORGES CERQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROCHA REINALDO OAB - MT24389/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037007-73.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Abusiva cumulado 

com Repetição de Indébito c/c Danos Morais ajuizada por Therezinha 

Borges Cerqueira em desfavor de UNIMED Cuiabá – Cooperativa de 

Trabalho Médico, com pedido de tutela de urgência, para que seja 

afastado o aumento de 35% nas mensalidades do ano de 2018, mantendo 

a cobrança de R$ 1.639,08 (um mil seiscentos e trinta e nove reais e oito 

centavos) até o final da lide. Consta na inicial que a autora, na data de 01 

de setembro de 2002, aderiu ao plano de saúde requerido, passando a 

utilizar os serviços fornecidos, bem como efetuando os pagamentos das 

mensalidades. Aduz que o valor inicial era de R$ 291,54 (duzentos e 

noventa e um reais e cinquenta e nove centavos), todavia, no ano de 2017 

houve a realização de reajustes abusivos, passando a ser cobrado o 

valor de R$ 1.639,08 (um mil seiscentos e trinta e nove reais e oito 

centavos). Relata que apesar do aumento exorbitante do valor da 

prestação, foi notificada em janeiro/2018, sendo informada que o plano 

seria reajustado, no importe de 35% nas faturas do ano de 2018, 

encaminhando boleto no valor de R$ 2.809,44 (dois mil oitocentos e nove 

reais e quarenta e quatro centavos), com vencimento na data de 20 de 

janeiro de 2018. Informa que o reajuste é abusivo, não possuindo valores 

para arcar com o pagamento das prestações. 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 recebeu notificação 

extrajudicial com a informação de que a mensalidade de seu plano de 

saúde seria reajustada no importe de 35%, o que considera abusivo, 

razão pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que 

seja afastado o aumento de 35% nas mensalidades do ano de 2018, 

mantendo a cobrança de R$ 1.639,08 (um mil seiscentos e trinta e nove 

reais e oito centavos) até o final da lide. 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 abusividade do reajuste da mensalidade, uma vez 

que não restou demonstrado que o reequilíbrio ocorreu em razão da faixa 

etária, 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 12/02/2019, 

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 
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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). 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 a cópia de seu comprovante de endereço, 

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, 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: 1035552-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. DE MORAES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035552-73.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais 

e Materiais ajuizada por Daniel do Nascimento em desfavor de D. P. de 

Moraes (Shop Car Automóveis MT), com pedido de tutela de urgência, 

para que seja determinada a entrega do documento do veículo DUT/CRLV, 

em nome do autor. Consta na inicial que adquiriu, na data de 25 de 

fevereiro de 2015, um veículo Chevrolet Classic Fp LS 1.0 VHC-E8VA4C 

H, ano/modelo 2010/2011, cor prata, placa NJW 5016, RENAVAM 

215494415, pelo valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de entrada, 

sendo o restante dividido em 48 parcelas do valor de R$ 447,84 

(quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos). Aduz 

que foi informado de que após a aprovação da instituição financeira para 

o pagamento do bem, a requerida se responsabilizaria pela transferência 

da titularidade do veículo. Relata que até a presente data não foi realizada 

a transferência do veículo, sendo que o autor contatou a parte requerida 

inúmeras vezes para a solução do impasse, todavia, não logrou 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 a parte autora que adquiriu um veículo 

na data de 25 de fevereiro do ano de 2015, todavia, até a presente data a 

requerida deixou de realizar a transferência da propriedade do veículo, 

razão pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que 

seja determinada a entrega do documento do veículo DUT/CRLV, em nome 

do autor. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor 

adquiriu um veículo no estabelecimento comercial requerido, efetuando o 

pagamento de entrada e financiamento o saldo remanescente, conforme 

contrato de financiamento acostado no Id nº 15963676, bem como realizou 

o pagamento de 43 das 48 parcelas do contrato, até a presente data. Do 

mesmo modo, observa-se do recibo do veículo (Id 15963682) e o extrato 

do veículo no órgão de trânsito (Id 15963683) que não foi efetivada a 

transferência da propriedade do bem, existindo, ainda restrição judicial em 

razão do antigo proprietário. Sendo assim, presente a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma 

vez que a compra foi efetivada na data de 25 de fevereiro de 2015, com 

financiamento aprovado e na iminência de sua quitação, bem como diante 

da existência de restrição judicial no bem. 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, no 

prazo de 15 (quinze) dias, realize a entrega do DUT/CRLV em nome do 

autor, 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 12/02/2019, 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. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026125-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CABRAL RIBEIRO TORRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

José Rodolfo Novaes Costa OAB - MT0007436A-O (ADVOGADO(A))

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323/O (ADVOGADO(A))

DIEGO FERNANDO OLIVEIRA OAB - MT0013597A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL (RÉU)

Magistrado(s):
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OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026125-52.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Maria Cabral Ribeiro Torres em desfavor de 

Águas Cuiabá S/A, com pedido de tutela de urgência, para que a requerida 

se abstenha de interromper o fornecimento dos serviços em razão da 

fatura referente ao mês de 06/2018, no valor de R$ 815,10 (oitocentos e 

quinze reais e dez centavos). Consta na inicial que a autora é usuária dos 

serviços prestados pela requerida, por meio da matrícula nº 5478-0. Aduz 

que na data de 29 de maio de 2018, a requerida suspendeu o 

fornecimento dos serviços, em razão de uma inadimplência referente à 

329m³ de água utilizada. Relata que ao realizar o pagamento, os prepostos 

da requerida se deslocaram até a residência da autora para efetuar o 

restabelecimento dos serviços, momento em que foi constatado o mesmo 

consumo, recebendo uma multa no valor de R$ 703,15 (setecentos e três 

reais e quinze centavos), em razão da religação por conta própria. 

Acrescenta que não realizou qualquer ligação direta no medidor de 

consumo, inexistindo fundamentos para a aplicação da multa estabelecida. 

Vieram os autos conclusos. Fundamento: Acolho a emenda de Id 

15455578, determino a retificação dos dados dos autos e defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela provisória de urgência, 

sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 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 arbitrou multa em razão de suposta ligação direta 

realizada no medidor de consumo, razão pela qual pugna pela concessão 

da tutela de urgência, para que a requerida se abstenha de interromper o 

fornecimento dos serviços em razão da fatura referente ao mês de 

06/2018, no valor de R$ 815,10 (oitocentos e quinze reais e dez 

centavos). Analisando detidamente os autos, verifica-se presente a 

probabilidade do direito, uma vez que, conforme se observa na fatura 

acostada no Id nº 14733685 e termo de ocorrência no Id nº 14733698, a 

requerida imputou multa por suposta ligação direita, sendo que a autora 

sustenta não ter fundamento a alegação. Do mesmo modo, presente o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a 

autora informa que ocorreu a suspensão do fornecimento dos serviços 

essenciais. Não restando evidenciado o risco de irreversibilidade da 

medida. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e 

determino que a parte requerida, com relação a fatura contestada do mês 

de junho do ano de 2018, no valor de R$ 815,10 (oitocentos e quinze reais 

e dez centavos), a requerida se abstenha de interromper o fornecimento 

do serviço, ou caso ja o tenha feito, que RESTABELEÇA, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, o fornecimento dos serviços ao imóvel, 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 12/02/2018, 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. 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038490-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA KAROLINA CAMPOS GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038490-41.2018.811.0041 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

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026503-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG (AUTOR(A))

SERGIO SANTOS FERNANDEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG OAB - MT0010334A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo legal,apresentar 

impugnação a contestação de ID. 16192385. Cuiabá-MT, 5 de novembro de 

2018
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012003-34.2018.8.11.0041

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:

WAGNER JOSE MUNGO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1012003-34.2018.8.11.0041 – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA Aos 31 

de outubro de 2018, às 16h30, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, 

titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de 

Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza e o advogado da instituição 

financeira acompanhado de preposto. Aberta à audiência constato a 

ausência do requerido, tendo em vista a informação do correio de que o 

mesmo mudou do endereço declinado na inicial. Diante de tais fatos 

procedo a pesquisa no INJFOJUD, sendo informado o seguinte endereço: 

“RUA FLORIANÓPOLIS, Nº 185, NOVO TERCEIRO”. Assim, redesigno a 

audiência para o dia 27/02/2019 as 16:30, saindo o banco devidamente 

intimado inclusive para deposito da diligência do Sr. Meirinho no prazo 

improrrogável de 15 dias, sob pena de extinção. Transcorrido, intime-se 

via correio para cumprir em 5 dias com a mesma admoestação. Concedo a 

instituição financeira o prazo de 5 dias para juntada de substabelecimento 

e carta de preposição. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo Ribeiro 

Paião, Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito Diego José da Silva Wender Jeiweson Azevedo de Franca 

Advogada da Instituição Financeira Preposto da Instituição Financeira

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038316-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR JESUS PEDROSO (AUTOR(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 SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1038316-66.2017.8.11.0041 – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM 

NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA COM DANO MORAIS Aos 31 de 

outubro de 2018, às 17h00, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, 

titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de 

Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, a parte autora e o 

advogado da instituição financeira acompanhado de preposto. Aberta a 

audiência informam as partes a impossibilidade de acordo. Informa a 

instituição financeira que já apresentou contestação, salientando 

inexistirem outras provas a serem produzidas. No mais, dê-se vista ao 

douto Defensor Público para impugnação e indicação de provas se assim 

pretender. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo Ribeiro Paião, Estagiário, 

o digitei e subscrevi. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito Adair 

Jesus Pedroso Parte Autora Cleomedes Carvalho dos Santos Hamilton 

Luís da Cruz Advogado da Instituição Financeira Preposto da instituição 

Financeira

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022426-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

DENIZE REGINA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER APARECIDO BORGES OAB - RO3089 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMANO ALEX CARDOSO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Autos PJE n° 

1022426-53.2018.8.11.0041 – CARTA PRECATÓRIA Aos 31 de outubro de 

2018, às 17h30, estando presente o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara 

Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza. Ante o não recolhimento das diligências, 

conforme certidão de ID 16214662, devolva-se ao juízo deprecante. NADA 

MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo Ribeiro Paião, Estagiário, o digitei e 

subscrevi. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021441-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONIA DE ARAUJO (RÉU)

RODRIGO GRACIANO DE PAIVA (RÉU)

JULIANO GRACIANO DE PAIVA (RÉU)

GRACIANO DE PAIVA & PAIVA LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Ante as informações contidas na petição de ID 14643726, bem 

como certidão de ID 16330555, procedo novamente à intimação da parte 

autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a publicação do edital 

expedido nos autos (ID 14116468). Cuiabá-MT, 5 de novembro de 2018

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 27216 Nr: 5096-61.1998.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERRADO COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA, 

MARDEN MORAES AYRES, FÁBIO LEMOS MARTINS

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

OAB:15.020-B/MT, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12090-MT

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

OLIVEIRA - OAB:6848-B/MT, ROBSON RONDON OURIVES - 

OAB:1648-E/MT, ROBSON RONDON OURIVES - OAB:4.998/MT

 (...) Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de execução ajuizada BANCO BRADESCO 

S/A em face de CERRADO COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA e outros, 

ambos qualificados nos autos em referência, o que faço com amparo legal 

no artigo 485, inciso III, do CPC/2015. Deixo de condenar o exequente ao 

pagamento de honorários advocatícios em razão da inexistência de 

citação dos executados. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

com as anotações e baixas de praxe. Sem prejuízo, oficiem-se para baixa 

de eventual penhora realizada nos autos. P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 748054 Nr: 45342-45.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEITE E CIA LTDA - EPP, PAULO DOS SANTOS 

LEITE, LIANA DE LARA LEITE, PAULO VITOR LARA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIANA MARIA 

FANTINATO VIEIRA - OAB:8464, NADSON JENEZERLAU SILVA 

SANTOS - OAB:203049/SP

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Execução proposta por Banco do Brasil em face de 

Leite e Cia Ltda EPP representada por Paulo dos Santos Leite, Liana de 

Lara Leite e Paulo Vitor Lara Leite.

Não obstante ao teor da certidão do Oficial de Justiça de fls. 295, 

INDEFIRO o pleito de fls. 297/298 para citação/intimação ficta de Paulo 

Vitor Lara Leite.
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Com efeito, expeça-se mandado de citação/intimação a ser cumprido no 

endereço de fls. 143, consignando-se no mandado que em caso de 

suspeita de sonegação por parte do executado/inventariante, deverá o Sr. 

Oficial de Justiça, em consonância com o artigo 253 do Código de 

Processo Civil, proceder à citação por hora certa, independente de nova 

decisão.

Para tanto, intimo o exequente para que, no prazo de 15 dias, promova ao 

depósito da diligência para cumprimento do mandado expedido nestes 

autos, nos termos do Provimento nº. 07/2017 – CGJ, cuja guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Tudo cumprido e em caso de inércia do executado, intime-se o banco 

para que traga aos autos os dados bancários para posterior levantamento 

do montante bloqueado, se for o caso.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 819836 Nr: 26110-76.2013.811.0041

 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): ANTONIA GOMES DE QUEIROZ

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

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397/MT

 Vistos etc...

Considerando a juntada de documentos pela embargante que comprovam 

sua hipossuficiência financeira, bem como o silêncio do causídico do 

credor, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no 

item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO a 

embargante/devedora os benefícios da justiça gratuita.

Desta feita, tendo em vista que o cumprimento da sentença se daria 

apenas quanto aos honorários advocatícios, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 855218 Nr: 57691-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:OAB/MT 15.608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação revisional proposta por Valdecir da Silva em 

face de A BB Administradora de Consórcio S.A, ambos qualificados nos 

autos.

Foi exarada sentença procedente às fls. 234/238, tendo sido mantida em 

grau recursal – fls. 276/281.

Após intimado para efetuar ao pagamento da condenação, a requerida 

efetuou ao depósito, assim como requereu a extinção do feito – fls. 

319/320.

Às fls. 322/323 o autor pugnou pela liberação dos valores vinculados aos 

autos, com a anuência do autor.

Os autos vieram- me conclusos.

Pois bem.

Ante a concordância do autor quanto ao depósito de fls. 319/318 e 

indicação dos dados bancários de fls. 322/323, a extinção 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. 322/323:

- R$17.756,34 em nome de GARBIN & SOARES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, inscrito no CNPJ nº 26.232.250/0001-40, CONTA 

CORRENTE Nº 16557-0, AGÊNCIA Nº 6545, BANCO ITAÚ S/A.

- R$31.702,58 em nome de VALDECOR DA SILVA, CPF Nº 

498.929.912,49, CONTA CORRENTE Nº 21415-8, AGÊNCIA Nº 1496, 

APERAÇÃO 001, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

 P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 840083 Nr: 44504-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTILEIDE DIAS DE NORONHA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO TADEU SALCEDO - 

OAB:6038/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação revisional em fase de cumprimento de sentença.

 Foi realizado bloqueio on-line às fls. 201/202, ocasião em que a 

executada manifestou-se pela liberação dos valores, aduzindo, tratar-se 

de verba alimentar, não fazendo prova do alegado.

O credor por sua vez, requereu a manutenção do bloqueio, re 

levantamento do valor indisponibilizado, conforme se vê às fls. 209/212.

O autos viram-me conclusos.

Pois bem,

É sabido que constitui ônus do executado comprovar que a penhora de 

valor depositado em conta-corrente/poupança recaiu sobre verba de 

natureza alimentar, senão vejamos:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução.

§3º. Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Outrossim, compulsando analiticamente os autos, não sobejou 

comprovada a origem alimentar do saldo bloqueado em suas contas 

salário/poupança e, frente à inexistência dos extratos bancários e recibos 

em nome do causídico/executado em que comprovam o alegado, razão 

pela qual INDEFIRO o requerimento de desbloqueio.

 Ademais, por ser medida de justiça, procedo à transferência dos valores 

bloqueados em nome do executado para o SISCONDJ nesta data e, não 

obstante o contido no Ofício nº 47/2016-DDJ e Resolução nº 011/2014 – 

TP oficie-se à Conta de Depósitos Judiciais para que realize a necessária 

vinculação do montante transferido nesta data (ID em anexo)

Empós, retornem-me os autos conclusos para a deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1093817 Nr: 7877-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA FATIMA DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, indefiro o pleito de fls. 86, pois não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses previstas no artigo 921 do CPC.

Desta feita, ante a alteração de posicionamento do juízo 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 
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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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 341604 Nr: 11985-79.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMA INES F TAQUES SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO BENEDITO 

PETRAGLIA JUNIOR - OAB:7215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:11.959-B-MT, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1.8071-A/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de reintegração de posse em fase de 

cumprimento de sentença.

A exequente concordou com o valor vinculado aos autos, razão pela qual 

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. 136.

- PETRAGLIA E DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ Nº 

09.177.088/0001-96, CONTA CORRENTE Nº 26284-6, AGÊNCIA Nº 3325-1, 

BANCO DO BRASIL S/A.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 252541 Nr: 18327-77.2006.811.0041

 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): EDSON RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão formulada por Banco 

Finasa S/A em face de Edson Rodrigues de Souza, ambos qualificados.

Considerando-se que a quitação integral do saldo remanescente – fls. 

170vº, intimo o Banco, via DJE, para que traga aos autos a cópia da nota 

fiscal de venda do veículo objeto desta ação (fls. 92), no prazo de 15 dias, 

sob pena de auferir o valor remanescente nos termos da tabela fipe (em 

anexo).

Em seguida, remetam-se os autos à contadoria do Juízo para aferição do 

valor devido.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para que se manifestem, no 

prazo sucessivo de 15 dias.

Após, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 763438 Nr: 16022-13.2012.811.0041

 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): IZAUL KARLOS DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 55, 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1040284 Nr: 41768-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIL SOARES DE LIMA

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

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

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - OAB:98.628OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILLA RONDON SOARES - 

OAB:15.931

 Vistos etc...Tratam-se os autos de ação monitória em fase de 

cumprimento de sentença ajuizada por BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A em 

face de ADAIL SOARES DE LIMA.Apesar de não ser um múnus do Poder 

Judiciário a perquirição de bens do devedor passíveis de serem 

penhorados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos 

conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, 

efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a consequente 

satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade 

da realização de pesquisa a fim de localizar bens do devedor passíveis de 

serem penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto 

aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).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 do 

credor no que tange as pesquisas realizadas em epígrafe e, tratando-se 

de direito disponível, arquive-se a presente ação com as anotações e 

baixas devidas.Sem prejuízo, em caso de arquivamento, INDEFIRO, desde 

já, eventual requerimento de desarquivamento para realização de novas 

pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do 

caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

CREDOR INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DO DEVEDOR.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 845574 Nr: 49250-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MACKSON N. DE FREITAS, MARIA 

DAS GRAÇAS NEVES FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução proposta por Banco do Brasil 

S/A em face de Antonio Mackson N. de Freitas, ambos qualificados nos 

autos.

O executado encontra-se em lugar incerto e não sabido.

O Banco requereu a suspensão nos termos do art. 921 do CPC/2015.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Vislumbra-se dos autos que o executado foi citado via edital às fls. 

145/146, bem como não houve indicação de bens passíveis de serem 

penhorados, razão pela qual DEFIRO o pleito de fls. 168/169 SUSPENDO 

presente feito nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil/2015.

Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual requerimento 
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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.: 455384 Nr: 26589-74.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOGICA TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA 

- EPP, JOSE MARIA CERQUEIRA

 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 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.: 402666 Nr: 34648-85.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WM ATACADISTA PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA, WLIENE MARQUES DE ALMEIDA, WILLIMAR MARQUES DE ALMEIDA

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 57/58, considerando que a pesquisa pleiteada já foi 

realizada às fls. 39/40.

Assim, proceda-se a citação editalícia das executadas WM Atacadista e 

Wliene, 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 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 dos executados passíveis de serem 

arrestados/penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa 

junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

arrestados/penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender 

de direito, no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 799667 Nr: 6091-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. L. A NERY & CIA LTDA EPP, SORAIDE 

FATIMA NASSARDEN

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

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Em primeiro lugar, indefiro o pleito de fls. 81, pois, apesar do 

artigo 247 do CPC não repetir claramente a regra da vedação da citação 

por correio nos processos de execução, ao ver deste Juízo Especializado 

a referida medida ainda é aplicável(...)Desta feita, expeçam-se mandados 

de citação e demais atos, a serem cumpridos nos endereços: Rua Cinco, 

Nº 24, Quadra 278, Bairro Jardim Ouro Verde e na Rua Tenente de Souza 

Marques, Lote 02, Bairro Jardim Marajoara, ambos na cidade de Várzea 

Grande-MT.Para tanto, intimo o exequente para, em 15 dias promover ao 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – 

CGJ(...)CASO AS DILIGÊNCIAS RETORNEM INFRUTÍFERAS, em celebração 

ao princípio da celeridade processual, proceda-se a citação editalícia, nos 

termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE(...)No mais(...)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 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 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.: 341188 Nr: 11530-17.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DIAS DA SILVA CAMPOS - ME, 

RONALDO DIAS DA SILVA CAMPOS

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Junte-se o AR que se encontra na capa dos autos.

Indefiro o pleito de fls. 67, posto que não esgotados os meios para 

localização de bens passíveis de penhora.

Desta feita, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias indicá-los 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, concluso para 

extinção, sendo desnecessária nova intimação pessoal ante o AR que se 

encontra na capa dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 715842 Nr: 10068-20.2011.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UHZE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

PARA REFRIGERAÇÃO LTDA ME, SANDRA UHDRE ZEFERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISTELA MORIZZO 

NASCIMENTO - OAB:5408/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por Itaú Unibanco S/A 

em face de Uhze Industria C. P. P. R. Ltda e Sandra Uhdre Zeferino, todos 

qualificados nos autos.

Foram realizadas todas as pesquisas pertinentes, tendo o Banco se 

manifestado apenas quanto ao imóvel alienado constante das fls. 

138vº/140.

Requerendo, ainda, a intimação do credor fiduciário para que informe o 

saldo negativo da dívida.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Em primeiro lugar, tendo em vista que o imóvel é alienado fiduciariamente, 

bem como que ao ver deste Juízo Especializado, não há como pesar tal 

restrição sobre eles, posto que no entender deste Magistrado a alienação 

fiduciária consiste em negócio jurídico bilateral em que uma das partes 

(fiduciante) aliena a propriedade de um bem ao financiador (fiduciário), até 

que se finde a relação contratual pelo adimplemento ou pela inexecução 

de qualquer das obrigações contratuais, INDEFIRO o pleito de ofício à 

credora fiduciária.

 Todavia, nada obsta que o exequente promova à averbação premonitória 

nos termos do art. 828 do CPC/2015.

Ademais, intimo o exequente para que se manifeste quanto as demais 

pesquisas realizadas no presente feito, INCLUSIVE a constante da pasta 

de documentos sigilosos XXXV, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 851162 Nr: 54131-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, ANA 

CRISTINA VIEIRA MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens das devedoras passíveis de serem penhorados, foi 

lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados 

aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao 

processo e prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do 

crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização 

de pesquisa a fim de localizar bens das executadas 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 das executadas(...)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 DAS EXECUTADAS.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 73981 Nr: 12362-94.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DOSSENA GRANDO, Maria 

da Silva Grando

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERLEY RODRIGUES 

RIBEIRO - OAB:3022/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por Banco Itaú S/A 

em face de Paulo Roberto Dossena Grando, ambos qualificados.

 A presente execução foi extinta às fls. 243, com a condenação do Banco 

em honorários advocatícios.

Com o não pagamento certificado às fls. 263, foi realizado bloqueio on-line, 

via Bacenjud – fls. 265/269, bem como o Banco foi intimado para se 

manifestar ás fls. 270, mantendo-se inerte (fls. 272).

Ante a indicação dos dados bancários de fls. 271 e decurso do prazo de 

fls. 272, a extinção 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. 271, em nome de 

ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO, CPF Nº 228.512.831-20, CONTA 

CORRENTE Nº 6809-8, AGÊNCIA Nº 3499-1, BANCO DO BRASIL S/A.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 360135 Nr: 30163-76.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOLORES SCHUSSLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:31084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AYRTON RODRIGUES 

GOMES - OAB:39992

 (...) Em consonância com os documentos colacionados às fls. 284 e 

285/287, vislumbra-se que a conta bancária em que foi realizado o 

bloqueio judicial tem origem alimentar/salarial/proventos, nos termos do 

artigo 833 do CPC. Nota-se ainda, do extrato de fls. 286 e 285 que 

pagamento do salário se deu em 02 de outubro do corrente ano e o 

bloqueio no dia seguinte e após alguns pagamentos realizados pela 

executado, chegando-se ao valor de R$3.269,30 (fls. 287), razão pela 

qual não assiste razão a manifestação do Banco. Deste modo, tem por 

finalidade o artigo 833 (antigo 649 CPC/73), inciso IV, do Código de 

Processo Civil/2015, preservar a quantia mantida em depósito na 

modalidade salário atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia e 

familiar, senão vejamos: “A disposição abrange salário a qualquer título, 

isto é, todo direito do empregado, presente passado, futuro pago ou não, 

na constância do emprego ou por despedida (RT 618/198, JTJ 205/231; 

352/82, AI 990.10.042653-2)”. “Afirmando a impenhorabilidade de saldo em 

conta-corrente bancária, se proveniente de salário” (RT 824/360, 838/265 

e 921/907)”. Posto isso, considerando que foi comprovada pela executada 

a origem alimentar do saldo bloqueado em suas contas-salário sobejou 

evidente a impenhorabilidade dos referidos saldos objeto de constrição 

judicial consoante art. 833, inciso IV, do CPC/2015, razão pela qual 

procedo à desconstituição da penhora/arresto incontinenti (extrato em 

anexo). Outrossim, intimo o exequente via DJE para que se manifeste no 

prazo de 15 dias acerca da pesquisa realizada via RENAJUD e/ou requeira 

o que entender de direito, sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 744599 Nr: 41655-60.2011.811.0041

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS E MELO LTDA, WILLIAN BRAZ MELO 

DOS SANTOS, NOEMIR MELO DOS SANTOS

 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 15 (quinze) dias, tomar 

ciência acerca da distribuição da Carta Precatória expedida nestes autos, 

conforme comprovante de distribuição de fls. 109 – autos PJe n. 

1011838-04.2018.8.11.0003, devendo, ainda, verificar quaisquer 

possíveis custas ou eventuais diligências cobradas na comarca 

deprecada a fim de que a mesma seja devidamente cumprida pela 

Comarca Deprecada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 227183 Nr: 34454-27.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VIEIRO TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:16.988 MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA BENJAMIN VILLAR 

PRUDÊNCIO - OAB:9887-A/MT

 Vistos, etc.

Intimo o Banco para no prazo de 15 dias, trazer aos autos a atualização 

do débito e da matrícula do bem a ser penhorado, avaliado e vendido em 

leilão.

Com esses nos autos, defiro o pedido de fls. 247, expedindo nova Carta 

Precatória à Comarca de Rosário Oeste/MT para a efetivação dos atos 

expropriatórios nos termos da decisão de fls.188.

Intimo o Banco exequente efetuar ao recolhimento das custas necessárias 

à distribuição (www.tjmt.jus.br), bem como comprovar o seu pagamento 

da diligência nos termos da certidão de fls. 240, no prazo de 15 dias, 

inclusive com as diligências do Meirinho naquela Comarca, sob pena de 

extinção.

Transcorrido, em caso de silêncio, intime-se via correio, para proceder em 

05 dias com a mesma admoestação.

Desde já, que em caso do Banco dar causa a nova devolução da 

deprecada, por ausência de ato que lhe compete, será fixada a multa de 

20% do valor da causa em favor do Estado, bem como, o feito extinto, por 

total desinteresse.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 297319 Nr: 12337-71.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDYR B. DE CARVALHO, JADIR 

BARROS DE CARVALHO, JOSE ROBERTO B. DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT, ELISANGELA HASSE - OAB:8.689/MT, GUSTAVO DAL 

BOSCO - OAB:MT 18673-A, NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS B . SETOLIN - 

OAB:18930

 (...) Assim, com fulcro no artigo 829 do Código de Processo Civil, indefiro 

o pleito de fls. 247. Ademais, ante o teor da certidão de fls. 244, a 

expedição de carta precatória com o fito de citação do 2º executado é à 

medida que se impõe (extrato infojud – em anexo) e, deverá ser cumprida 

nos seguintes endereços: - Jadir Barros de Carvalho, Estrada da Gavea, 

nº 642, Complemento 806, Gavea, Rio de Janeiro-RJ, Cep: 22600-000. 

Assim, proceda-se à expedição da necessária Missiva com o prazo de 

120 dias, com a finalidade de citação, penhora e avaliação, sendo que os 

executados deverão pagar o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o 

fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do 

mandado, proceder de imediato à penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos, na forma prevista no artigo 829 do CPC/2015. Conste no 

mandado a possibilidade dos executados reconhecerem a dívida e, 

mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e 

honorários advocatícios, poderá parcelar o saldo remanescente em até 06 

prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC/2015. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no 

caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, 

estes serão reduzidos pela metade, assim como defiro as benesses do 

art. 212, § 2º, do CPC/2015. Em seguida, intime-se o exequente, via DJE, 

para comprovar o pagamento das custas de distribuição e diligências em 

15 dias, observando-se in casu, que a missiva será enviada via MALOTE 

DIGITAL. Consigno, ainda, que não será conhecido nenhum requerimento 

protelatório e/ou de dilação de prazo, a não ser aquele que tenha o 

condão de solucionar a pendência neste caderno processual, sob pena 

de extinção por manifesta falta de interesse quanto a este executado. 

Empós, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 922095 Nr: 44621-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOERCY BENTA DE AQUINO SCHURINGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inimação da parte autora para, no prazo de 05(cinco)dias, manifestar-se 

acerca do A.R de fls. 109.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 986374 Nr: 16849-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERI BORGES REGITANO, VIVIANE MARTINS 

FRANGE REGITANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.819 

PR, Gislaine Crispim de Faria Cruz - OAB:16988/MT, GUSTAVO 

RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar 

ciência acerca da distribuição da Carta Precatória expedida nestes autos, 

conforme comprovante de distribuição de fls. 120 – autos PJe n. 

1006410-27.2018.8.11.0040, devendo, ainda, verificar quaisquer 

possíveis custas ou eventuais diligências cobradas na comarca 

deprecada a fim de que a mesma seja devidamente cumprida pela 

Comarca Deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 944634 Nr: 57229-21.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA 55 LTDA - ME, SOLANGE DE 

FATIMA SALDANHA VIEIRA, FERNANDO TELES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, 

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Banco para retirar documentos desentrados de fls. 9/25, sob 

pena de retorno ao Setor de Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza
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 Cod. Proc.: 333041 Nr: 3843-86.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

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

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO - POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ DAS CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AMARANTE PASSOS - 

OAB:15022/DF, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - OAB:12750/MT, 

LAUANE ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - OAB:10.610-B, LUIZ 

HENRIQUE VOLPE CAMARGO - OAB:7.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Procedo à intimação da parte autora para, no prazo 05 (cinco)dias, indicar 

o nome e a qualificação da cônjuge do executado, visando sua intimação 

acerca da penhora, conforme determinado à decisão de fl. 375, uma vez 

que consta a qualificação do executado no sistema apolo como casado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 970089 Nr: 9373-27.2015.811.0041

 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): NILZA SPESSOTO HERNANDES MARANGONI 

PALHANO, ANA PAULA MARANGONI PALHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar 

ciência acerca da distribuição das Cartas Precatórias expedida nestes 

autos, conforme comprovante de distribuição de fls. 168 – autos PJe n. 

1001594-59.2018.8.11.0021 (ÁGUA BOA-MT) e fls. 169 – autos PJe n. 

1000107-74.2018.8.11.0079 (RIBEIRÃO CASCALHEIRA-MT), devendo, 

ainda, verificar quaisquer possíveis custas ou eventuais diligências 

cobradas na comarca deprecada a fim de que a mesma seja devidamente 

cumprida pela Comarca Deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 840348 Nr: 44750-30.2013.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTICORES TINTAS E MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA-ME, NERY MOREIRA SALAZAR, ROSIMEIRE EMILIO 

FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, 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:

 ,Adequando o feito ao Novo CPC, foi designada audiência para o dia 

31/10/2018 - fls.107 - 11/06/2018, com intimação do Banco para 

comprovar o recolhimento da guia de distribuição da carta precatória, já 

que seria encaminhada via malote digital, o que somente o fez em 

19/09/2018, tornando exíguo o prazo para seu cumprimento.O Juízo 

deprecado solicitou a intimação da Instituição Financeira para recolhimento 

das diligências, o que foi feito às fls.142, atos também levados a efeito 

naquele juízo, conforme andamento daquela, no entanto, além de não 

comprovar o pagamento desta, trouxe os argumentos de fls.144, do qual 

deixo de tomar conhecimento, posto que a questão atinente a contratação 

de advogado e sua área de atuação, não é da competência do juiz, mas 

sim de livre escolha da parte, cujos atos para andamento do processo, 

estão vinculados àqueles com procuração juntada. Se isso não bastasse 

a carta precatória foi expedida para o Mato Grosso do Sul, enquanto aduz 

não ter atuação em Minas Gerais, prejudicando a audiência, na qual 

sequer se fez presente.Diante desses fatos, aplico a multa de 2% do valor 

da causa, conforme regra do artigo 334 § 8º do CPC devidamente 

atualizada em favor do Estado, bem como, diante de a resistência indevido 

no cumprimento do comando judicial, faço incidir a multa de 10%, também 

em favor do Estado, nos moldes do artigo 77, IV do CPC., do que foi 

admoestado às fls.107v.Por fim, concedo ao Banco o prazo de 48 horas 

para comprovar o recolhimento das diligências do Meirinho em Três Lagos 

MS, sob pena de extinção e no caso de pleitos que não tenham o condão 

de solucionar essa pendência, será aplicada nova multa, majorada ao 

máximo se der causa a devolução da deprecada.Independente dos atos 

acima, intime-se imediatamente o Banco via AR, para proceder no mesmo 

prazo, sob pena de extinção.CUMPRIDO, redesigne o Sr. Gestor a data da 

audiência e comunique-se ao juiz deprecado e intime-se Nery (fls.104), 

caso contrário, conclusos para extinção.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 227289 Nr: 33282-50.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM LÚCIA FERNANDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença.

Em primeiro lugar, não obstante a executada seja assistida pela 

Defensoria Pública, esta não comprovou que a verba bloqueada trata-se 

de verba alimentar, assim, procedo à transferência ao SISCONDJ.

Ademais, 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 por meio do ID em anexo.

 No mesmo sentido, intimo o requerente para que traga planilha atualizada 

do débito, no prazo de 15 dias.

 Empós, retornem-me os autos conclusos para a liberação integral do 

necessário Alvará Judicial (dados bancários às fls. 89).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 758319 Nr: 10555-53.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. DE MATTOS MELLO, CARLOS 

ANDERSON DE MATTOS MELLO

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERLEN CRISTINE PEREIRA 

KOCH - OAB:8428/MT

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 99, haja vista que já foram efetuadas todas as 

pesquisas de bens disponíveis ao Juízo, as quais restaram infrutíferas.

Assim, dispõe o artigo 921 CPC:

“ Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os 

embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de 

licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação 

nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.” (...)

Posto isso, SUSPENDO o presente feito, nos moldes do artigo 921, inciso III 

do CPC (nos termos do § 1º do referido artigo).

Sem prejuízo, 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.: 68941 Nr: 9569-85.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENOS CAVALCANTI NOGUEIRA, Darlene 

Itamar Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

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

OAB:MT/5861

 Vistos, etc.

Conforme se observa, os Embargos do Devedor determinou o afastamento 

da multa de 2% e, houve o levantamento de R$7.512,88 (fls.254 - 

15/03/2010) em favor do Banco e R$834,76 (fls.253 - 15/03/2010 em favor 

do causídico).

 Intimado a Casa Bancária para atualização do débito conforme sentença e 

levantamentos, não cumpriu corretamente, mesmo admoestado às fls.308 

da possibilidade de aplicação da multa do artigo 77 do CPC.

Assim, determino o encaminhamento dos autos ao Contador do juízo, para 

atualização da dívida, observando os valores já recebidos pelo Banco.

Faço constar que caso os cálculos de fls.313v/318 e 320/324, não 

estejam correto, por não inclusão dos valores já recebidos a multa de 20% 

do valor da causa em favor do Estado será fixada, conforme despacho de 

fls.308.

Juntado o laudo, intime o Banco para manifestar em 15 dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 718236 Nr: 14346-64.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO SILVA PARENTE, MARIA DE FÁTIMA DE 

LIMA PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SCAIRA - OAB:20495-A, 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:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar 

ciência acerca da distribuição da Carta Precatória expedida nestes autos, 

conforme comprovante de distribuição de fls. 85 – autos PJe n. 

1001163-53.2018.8.11.0044, devendo, ainda, verificar quaisquer 

possíveis custas ou eventuais diligências cobradas na comarca 

deprecada a fim de que a mesma seja devidamente cumprida pela 

Comarca Deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 774970 Nr: 28206-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO BENEDITO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, 

GERTRUDES PEREIRA RIBEIRO, MOACIR RIBEIRO, LARISSA 

SLHESSARENKO RIBEIRO, PAULO ROBERTO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380, WÁLLACE ELLER MIRANDA - OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Indefiro o pedido de dilação de prazo de fls. 299, reiterado às fls. 300, haja 

vista transcurso dos prazos pleiteados.

No mais, considerando o recolhimento do valor das diligências a serem 

efetuadas (guia e comprovante em anexo), expeçam-se mandados de 

citação e demais atos, a serem cumpridos nos endereços da exordial, de 

acordo com a determinação de fls. 267.

Após, encaminhem-se os mandados ao DCM para cumprimento, 

observando-se o montante depositado.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019814-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO STEFANE FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA ROCHA FIGUEREDO (REQUERIDO)

SILVANDIR TARTARI (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO EMANUEL PAIM OAB - MT14606/O-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR OAB - MT7187/O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1019814-79.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ANTONIO STEFANE FILHO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., SILVANDIR TARTARI, JULIANA 

ROCHA FIGUEREDO Vistos... Inicialmente tenho que foi interposto recurso 

pelo Banco, com adesivo por parte do autor, bem como, foram 

apresentadas duas apelações pelo Banco, uma no ID.14652263, sem 

preparo e outra no ID.14652364 com preparo, bem como, Recurso 

Adesivo pelo autor, sendo que a matéria apresentada não prejudica a 

análise do pedido ID.16093279. Desta feita defiro o pleito constante no ID. 

16093279, expedindo mandado de imissão na posse do imóvel matrícula 

58.920 em discussão no presente caderno processual, devendo, para 

tanto, serem recolhidas as diligências do Sr. Meirinho, no prazo de 15 dias, 

o qual deverá verificar se o autor desocupou-o de forma voluntária e 

assim o fazendo, sejam Silvandir e Juliana imitidos imediatamente na posse 

deste, CASO CONTRÁRIO, deverão os ocupantes deste, serem intimados 

para cumprirem em 15 dias, mantendo-se o Sr. Oficial na posse do 

mandado, transcorrido e não cumprido, proceda-se mediante uso de força 

policial e arrombamento, se necessário, com as devidas informações dos 

atos perpetrados na certidão, imitindo-os (Silvandir e Juliana) na posse do 

bem, observando, para tanto, o contido no ID.16093279, quanto a retirada 

e depósito dos bens móveis localizados no interior do imóvel. CUMPRIDO, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

com nossas homenagens e cautelas de praxe. Cumpra-se. CUIABÁ, 05 de 

novembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1023789-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRCE ANUNCIACAO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA BARBOSA OAB - MT0011510A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1023789-12.2017.8.11.0041. AUTOR(A): CIRCE ANUNCIACAO 

DE OLIVEIRA RÉU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. Tratam-se de 

Embargos de Declaração opostos pelo Banco Cetelem S/A em face de a 

sentença ID.15264364 que julgou parcialmente os pedidos do autor, 

aduzindo que a mesma padece de omissão quanto a possibilidade de 

compensação de valores, entre o que foi depositado e o dano moral 

fixado. O Embargado protestou pelo acolhimento dos Embargos tão 

somente, quanto a compensação entre o devido e o depositado, fazendo 

alusão de que este não contempla o total disposto no decisum. Outrossim, 

não conheço, de plano o pleito de majoração da referida condenação fato 
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a ser motivo de apelação. É o relatório necessário. Conforme se observa a 

autora consignou em juízo R$5.851,03 sendo o Banco condenado em 

danos morais no total de R$5.000,00, enquanto os motivo dos 

declaratórios é a possibilidade de que esse valor fosse utilizado para 

compensação do total devido em decorrência da sentença atacada. 

Inicialmente, deve ser observado que se trata de ação de consignação, na 

qual, o valor em conta dos depósitos judiciais, pertence ao requerido, 

portanto, qualquer ato, referente a compensação ou não, foge da matéria 

apurada no caderno processual e deverá ser motivação na fase de 

cumprimento de sentença, posto, que o credor irá apresentar o valor 

devido e o devedor intimado para pagá-lo, e nesse momento, poderá, se 

for o caso, abrir mão do valor disponibilizado, complementando-o se for o 

caso, até porque essa não transitou em julgado. Desta feita, REJEITO os 

declaratórios, no entanto, faço constar o DEFERIMENTO do pedido do 

Embargante com a anuência pela Embargada, do uso do valor consignado, 

para quitação total ou parcial do débito, a ser apresentado na fase de 

cumprimento de sentença, após o seu trânsito em julgado. Transitada em 

julgado, em nada requerendo, arquivem-se. CUIABÁ, 5 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012108-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CARDOSO ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

VALDOMIRO ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA PINTO BIANCARDINI OAB - MT0005009A (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):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1012108-45.2017.8.11.0041. AUTOR(A): MARIA APARECIDA 

CARDOSO ALVES DE SOUZA, VALDOMIRO ALVES DE SOUZA RÉU: 

BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO 

DE CRÉDITO BANCÁRIO PEDIDO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

ajuizada por MARIA APARECIDA CARDOSO ALVES DE SOUZA e 

VALDOMIRO ALVES DE SOUZA em face de BANCO BRADESCO S/A, 

todos qualificados nos autos em referência, relatando os autores que 

firmaram as partes o Crédito Bancário – Pessoal nº 237/2793/06092012 no 

valor de R$ 250.000,00, ofertando bem imóvel em garantia de alienação 

fiduciária, avaliado em R$ 500.000,00 e que, após o pagamento de 56 

parcelas de R$ 4.643,80, totalizando a soma de R$ 260.052,80, por 

constatarem a abusividade praticada pela instituição financeira, pretendem 

a revisão contratual, mediante a aplicação das normas consumeristas, 

objetivando: - o afastamento da prática de capitalização diária de juros; - a 

caracterização da mora da parte credora, afastando a cobrança dos 

encargos moratórios; - em antecipação de tutela, a autorização para 

consignação da parcela no valor que entende devido (R$ 1.926,38), com 

exclusão do débito automático, vedação de anotação em cadastros de 

inadimplentes e manutenção do bem imóvel; - apenas ao final, pugnam pela 

limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, de forma 

alternativa a manutenção apenas da comissão de permanência, com a 

exclusão dos demais encargos e a repetição do indébito; - a concessão 

das benesses da assistência judiciária; - a condenação da parte adversa 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 

Atribuíram à causa o valor de R$ 250.000,00 e acostaram os documentos 

Id. 6135119 a 6135313. No documento Id. 6670458 foram indeferidos os 

pedidos formulados em tutela antecipada, concedida a assistência 

judiciária e designada audiência. Desta decisão foi interposto recurso de 

Embargos de Declaração, rejeitados no Id. 9454160. O réu foi citado (Id. 

9662368) e em contestação Id. 10534404 refuta as benesses da 

assistência judiciária concedida, pleiteando pela ordem de juntada das três 

últimas declarações de imposto de renda. No mérito, aduz que: - o pedido 

de afastamento da capitalização de juros vai de encontro ao entendimento 

sumulado pelo STJ; - não há irregularidade nos juros remuneratórios 

contratados, em patamar inferior à média de mercado; - não há 

configuração da “mora debendi”, sendo regulares os encargos moratórios 

entabulados, notadamente quanto a comissão de permanência; - não se 

fala em repetição do indébito; - não há possibilidade de inverter o ônus da 

prova; - não estão presentes os requisitos da tutela antecipada, refutando 

um a um dos pedidos a este título; Rechaça o cálculo apresentado, a 

documentação que segue a inicial e, ao final, pleiteia pela improcedência 

da ação, condenando a parte adversa aos ônus decorrentes da 

sucumbência, com a cominação das penas por litigância de má-fé. 

Realizada audiência preliminar (Id. 10354942), sem êxito na composição 

entre as partes. Impugnação à contestação Id. 12075410. Por meio da 

petição Id. 15842508, pleiteiam os autores pela suspensão do 

procedimento expropriatório extrajudicial, ante as consignações efetuadas 

nos autos. É o relatório. Decido. Por observar que a matéria posta em 

exame dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no art. 

355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Prefacialmente, 

com relação à assistência judiciária, conforme o disposto no § 3º do art. 

99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência, não 

prevendo a lei, obrigatoriamente, que a parte seja miserável, mas sim que 

esta, ainda que momentaneamente, não possua condições de arcar com 

tais emolumentos. Embora o réu refute a benesse concedida, não 

apresentou provas plausíveis a afastar a afirmação feita pelos 

beneficiários, que possui presunção juris tantum da necessidade. 

Portanto, não basta que se alegue que a parte não faz jus ao benefício em 

comento, é necessário que prove, pois caso contrário prevalece a 

alegação de quem pleiteou o benefício. Nesse sentido, a orientação do E. 

TJMT: “AÇÃO DEMARCATÓRIA - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE 

PRODUZIR PROVAS DE PREJUÍZOS SOFRIDOS - INTIMAÇÃO PARA 

MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO PERICIAL E PARA REQUERER O QUE 

ENTERDER DE DIREITO - PEDIDO DE JULGAMENTO DA LIDE NA FORMA 

CONSTANTE DA EXORDIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE - 

DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUA 

OCORRÊNCIA - JUSTIÇA GRATUITA ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE EX 

ADVERSA NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO - MERAS ALEGAÇÕES SEM 

PROVAS DAS BOAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DAS PARTES - RECURSO 

DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.[...] A parte que se insurge contra o 

deferimento da justiça gratuita deve fazer prova da boa condição 

financeira da outra.” (Ap 35624/2018, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018). “APELAÇÃO - 

EMBARGOS DE TERCEIRO - FEITO PRINCIPAL - EXECUÇÃO - PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - 

PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - 

BENEFÍCIO DEFERIDO - EXECUÇÃO -PENHORA DESCONSTITUÍDA ANTES 

DA TRIANGULAÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL DO EMBARGANTE - PERDA DO OBJETO - SUCUMBÊNCIA 

DO EMBARGADO - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - DESCABIMENTO 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A declaração de hipossuficiência a 

que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum 

de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova 

em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso 

à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).Tendo havido a desconstituição da 

constrição no feito principal antes da citação nos Embargos de Terceiro, 

ocorre a perda superveniente do objeto da lide e é indevida a condenação 

do embargado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.” (Ap 41647/2018, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018) 

Demais disso, destaco que, na forma do art. 99, § 4º, do hodierno CPC, “A 

assistência do requerente por advogado particular não impede a 

concessão de gratuidade da justiça”. Feitas essas considerações, 

mantenho a concessão da assistência judiciária a parte autora. No mais, 

no que tange ao requerimento firmado na inicial de reconhecimento “ex 

officio” de nulidade de todas as cláusulas abusivas, tenho que não há 

como ser apreciado tal pedido, posto que sem a correspondente causa de 

pedir, ou tampouco especificação de qual seria o excesso cometido, como 

ocorre quanto aos pleitos de limitação dos juros remuneratórios à taxa 

média de mercado, de forma alternativa a manutenção apenas da 

comissão de permanência, exclusão dos demais encargos e a repetição 

do indébito, já que apenas ao final formulado, sem a devida 

fundamentação. Cumpre ressalvar que, conforme o disposto no art. 330, § 

1º, inciso III do CPC, a peça inaugural deverá ser considerada inepta 

quando "da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão", 

isso porque o nosso ordenamento adota a teoria da substanciação da 

causa de pedir, exigindo que a parte autora, na exordial, decline os fatos e 
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fundamentos jurídicos do pedido, senão vejamos a lição de Humberto 

Theodoro Júnior a respeito: "Quando o Código exige a descrição do fato e 

dos fundamentos jurídicos do pedido, torna evidente a adoção do princípio 

da substanciação da causa de pedir, que se contrapõe ao princípio da 

individuação. (...) Para a substanciação, adotada por nossa lei processual 

civil, o exercício do direito de ação deve se fazer à base de uma causa 

petendi que compreenda o fato ou o complexo de fatos de onde se extraiu 

a conclusão a que chegou o pedido formulado na petição inicial. A 

descrição do fato gerador do direito subjetivo passa, então, ao primeiro 

plano, como requisito que, indispensavelmente, tem de ser identificado 

desde logo." (in, Curso de Direito Processual Civil, V. I, 41ª ed., p. 326). 

Sob esse prisma, extrai-se que os autores, ao deduzirem em juízo a sua 

pretensão, devem indicar, além do direito subjetivo que pretendem 

exercitar, também a sua origem e a vinculação lógica destes com o pedido 

formulado, para permitir à parte contrária a compreensão da demanda e a 

possibilidade do exercício pleno do direito de defesa. Assim o 

entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso 

Repetitivo como também por meio de a Súmula n. 381/STJ, que determina 

que “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a 

abusividade das cláusulas”, pois deve a matéria que pretende a parte seja 

declarada nula ser devidamente esclarecida na inicial, para o exame do 

Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da liberdade contratual, senão 

vejamos: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIO 

JURÍDICO BANCÁRIO. RECURSO DESAFETADO DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. 

Ação revisional de negócio jurídico bancário (contrato de financiamento de 

veículo automotor), postulando a nulidade de cláusulas abusivas relativas 

a encargos financeiros. 2. Parcial provimento do recurso especial para 

permitir a cobrança da comissão de permanência e das tarifas 

administrativas (TAC e TEC), bem como para decotar da condenação a 

determinação de restituição imediata do valor residual garantido (VRG) ao 

arrendatário (Súmula n.º 381/STJ). 3. Ponderação do relator no sentido da 

revisão por esta Corte da orientação jurisprudencial firmada em sede de 

recurso repetitivo (REsp 1.031.530/RS, DJe 10/03/2009) e transformada 

na Súmula n.º 381/STJ ("Nos contratos bancários, é vedado ao julgador 

conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas"), em face do disposto 

no art. 10 do CPC/2015. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE 

PROVIDO.” (REsp 1465832/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 

27/06/2017) Também nessa vertente, a orientação sedimentada pelo E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE CONSIGNAÇÃO C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS – 

CONTRATO DE MÚTUO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM 

BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE 

JUROS – POSSIBILIDADE – CONSTATAÇÃO DE AJUSTE – PRECEDENTES 

DO STJ – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE DIVERSAS TARIFAS E TAXAS 

– PEDIDO GENÉRICO – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE FORA DO ROL DO 

PARÁGRAFO 1º DO ART. 324 DO CPC – SÚMULA Nº 381 DO STJ – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] Salvo nas hipóteses do 

parágrafo 1º do art. 324 do CPC, é defeso à parte apresentar pedido 

genérico, pois a jurisdição só atua sobre fatos concretos, não podendo o 

Judiciário fazer trabalho de garimpagem, para dizer, depois, se lhe cabe 

ou não algum direito. ‘Nos contratos bancários, é vedado ao julgador 

conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas’. (Súmula nº 381 do 

STJ) O mínimo que se espera do autor em uma demanda judicial é que 

aponte as supostas ilegalidades em cada contrato a ser revisionado, não 

basta o simples discorrer sobre eventuais abusivas ou ilegais, de forma 

abrangente, sem se ater às cláusulas ditas irregulares. Não há 

necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os 

dispositivos usados a fim de prequestionamento.” (Ap 37634/2018, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 15/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018) Sendo assim, passo ao 

exame da matéria devidamente suscitada na peça vestibular. DA 

CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS No tocante à capitalização diária de 

juros, há de se consignar que, consoante sedimentado pelo Colendo STJ, 

é possível a sua aplicação a partir de 31/03/00, data da entrada em vigor 

da MP 2170-36, e em seguida o advento do art. 28 da Lei n.º 10.931/04, 

que possui a seguinte redação: “Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é 

título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida 

e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor 

demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, 

elaborados conforme previsto no § 2o. § 1o Na Cédula de Crédito Bancário 

poderão ser pactuados: I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, 

os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua 

capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes 

da obrigação;” Trata-se de posicionamento consolidado pelas Turmas do 

Superior Tribunal de Justiça, que sumularam a matéria, senão vejamos: 

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 n. 1.963-17/2000, 

reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente 

pactuada.” No caso dos autos, mister se faz destacar que está expresso 

e destacado no campo 5 (Id. 10534413 – pág. 3) e também na cláusula 2 

(Id. 10534413 – pág. 9) a “periodicidade capitalização DIÁRIA”. Logo, 

possível a capitalização diária de juros na forma expressamente prevista, 

senão vejamos a remansosa orientação jurisprudencial à respeito: 

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001. 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A eg. Segunda Seção do 

STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da 

controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a 

capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos 

celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 

1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que 

expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em 

periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e 

clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, Rel. p/ acórdão SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 

de 24/09/2012). 2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a 

existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está 

a merecer reforma. Precedentes do STJ. 3. O reconhecimento da validade 

dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros 

remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp 

1004751/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

19/10/2017, DJe 25/10/2017) “AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS 

ACOLHIDO PARCIALMENTE – CARÊNCIA DA AÇÃO AFASTADA – 

REQUISITOS – SÚMULA 247/STJ – DEMANDA EMBASADA EM CONTRATO 

DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE GIRO – CDC – 

INAPLICABILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – 

SÚMULA 539/STJ – EXCLUSÃO DO NOME DO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES – AUSÊNCIA REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Em atenção a súmula 247/STJ, o contrato de 

abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de 

débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória. É 

de se concluir que a inicial se encontra devidamente instruída com 

documentos hábeis à propositura da ação monitória. Atendendo aos 

requisitos para a propositura da ação monitória, não há que se falar em 

carência de ação. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 

539, é permitida a capitalização de juros, em periodicidade diária ou 

mensal, desde que expressamente pactuada. Consoante orientação 

cristalizada no STJ, a mera discussão dos encargos cobrados no pacto 

firmado entre as partes não têm o condão de tornar o devedor imune à 

inscrição em cadastros negativos de créditos e obstaculizar o direito do 

credor, haja vista a não demonstração, nos termos da jurisprudência 

consolidada dos Tribunais Superiores, de que a cobrança é indevida”. 

(TJMT - Ap 15639/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, 

Publicado no DJE 25/04/2018) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – 

CRÉDITO CONSIGNADO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – 

RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA 

TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL/DIÁRIA DE 

JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – 

PRECEDENTES DO STJ – LEGALIDADE DA COBRANÇA DA COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO 

PEDIDO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE 

PROVIDO.O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) 

encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas 

contratuais.Os juros remuneratórios já fixados à taxa média de mercado 

não comportam alteração, por estarem em consonância com o 
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entendimento jurisprudencial dominante (REsp nº 1.061.530-RS).Uma vez 

constatada a pactuação, não há que se falar em ilegalidade da incidência 

da cobrança da capitalização mensal de juros, conforme precedentes do 

STJ.Não sendo alegada determinada tese em primeiro grau, não deve o 

pedido do apelo ser conhecido no ponto, em razão da inovação recursal 

caracterizada.” (TJMT - Ap 12070/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, 

Publicado no DJE 11/07/2018) DOS ENCARGOS MORATÓRIOS Afirmam os 

requerentes que a cobrança de encargos abusivos afastam a sua mora, 

descabendo, de conseguinte, a sua incidência. Contudo, há de se 

consignar que, para que se configure a mora da parte credora, o que 

seria apto ao afastamento da cobrança dos encargos moratórios, deveria 

ocorrer, pela instituição financeira, a recusa injustificada do pagamento. É 

o que nos ensina Washington de Barros Monteiro (Curso de Direito Civil - 

2a. parte, 5o. vol., 24 ed., Ed. Saraiva): “Incide o credor em mora se se 

recusa a receber o pagamento no tempo e lugar indicados no título 

constitutivo da obrigação, exigindo-o por forma diferente ou pretendendo 

que a obrigação se execute de modo diverso. (...) A mora creditoris 

depende dos elementos seguintes: a) existência de dívida positiva e 

líquida; b) que o devedor se ache em condições de efetuar o pagamento; 

c) que se ofereça realmente para efetua-lo; d) que haja recusa por parte 

do credor.” Embora o artigo 396 do CC estabeleça que “não havendo fato 

ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora”, é 

necessário prova da injusta negativa pelo Banco, o que não está 

demonstrado nos autos. Ademais, conforme pacificado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, que ao afetar o Recurso Especial n. 1.061.530-RS, de 

Relatoria da Min. Nancy Andrighi, nos termos do artigo 1.036 do CPC 

(Recurso Repetitivo), o simples ajuizamento de ação revisional não é apta 

a descaracterizar a mora da parte inadimplente: “ORIENTAÇÃO 2 - 

CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos 

encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros 

remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não 

descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem 

mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os 

encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.” Deste modo, 

não existem óbices à cobrança dos encargos moratórios, quando 

caracterizado o atraso no pagamento do ajustado. DA TUTELA 

ANTECIPADA Observo que, na decisão interlocutória Id. 6670458, foram 

rejeitados os pedidos formulados em tutela antecipada, mantida a decisão 

nos Embargos Declaratórios aviados pela parte autora, como se infere no 

Id. 9454160. Por não ter ocorrido a alteração da situação fática, bem como 

ao se ter em vista que neste decisum não foi acolhido nenhum dos 

pedidos revisionais firmados, mantenho tal indeferimento na forma fixada. 

De conseguinte, não há ensejo à pretensão firmada pelos autores por 

meio da petição Id. 15842508, de suspensão do procedimento 

expropriatório extrajudicial. Isso porque, além do indeferimento do pedido 

de consignação de valor muito menor que o ajustado, tem-se que os 

requerentes, olvidando a ordem judicial anterior, limitaram-se a efetuar 

consignações esporádicas (16/01/2018, 06/02/2018, 12/07/2018 e 

21/08/2018). De tal sorte, competem purgar a mora diretamente à 

instituição financeira e/ou ao Serviço Notarial, caso se encontrem em 

atraso e com procedimento extrajudicial em trâmite, como anunciado, tudo 

na forma da Lei 9.514/97. Por fim, faço constar que, ainda que indeferidos 

os requerimentos revisionais firmados nestes autos, tenho que não há 

respaldo ao pleito firmado pelo réu de cominação dos autores às penas 

por litigância de má-fé, já que não caracterizados os pressupostos 

dispostos em “numerus clausus” no art. 80 do CPC, agindo os requerentes 

no exercício constitucional do seu direito de ação. Pelo exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados por MARIA APARECIDA CARDOSO ALVES DE SOUZA e 

VALDOMIRO ALVES DE SOUZA em face de BANCO BRADESCO S/A, 

condenando os autores ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

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. Cuiabá/MT, 05 de novembro de 2.018. Dr. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1003433-59.2018.8.11.0041. AUTOR(A): KENNY DOS SANTOS 

MORAIS RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, REALIZE CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO BRADESCARD S.A, 

LOJAS RENNER S.A. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE CAUTELAR ANTECEDENTE 

ajuizada por KENNY DOS SANTOS MORAIS em face de BANCO 

SANTANDER S.A, REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S.A², BANCO DO BRADESCO S.A e LOJAS RENNER S.A., todos 

qualificados nos autos em referência, objetivando a inexistência do débito 

cobrado concernente ao cartão de crédito n.5443....4450 e indenização 

por danos morais. Por meio da decisão Id. 12916428 foi concedida a 

assistência judiciária e facultada a emenda da inicial, nos seguintes 

termos: “Pretende a autora, por meio desta ação, o recebimento de 

indenização por danos morais e a declaração de inexistência de débito, 

tudo em decorrência de cobranças de cartão de crédito emitido no interior 

das “Lojas Renner S/A”, com parcial pagamento de valores. Observo, no 

entanto, que a documentação encartada se mostra ilegível, não servindo, 

da forma em que apresentada, como meio de prova hábil à verificação da 

alegação firmada. Verifico que a autora não esclareceu se efetuou gastos 

que gerassem as cobranças (pagas em parte), e em se tratando de 

cobrança indevida, como afirmado nas entrelinhas, qual seria o correto 

valor, já que, na forma do art. 330, § 2º do CPC, trata-se de requisito da 

petição inicial. Deste modo, falta oesclarecimento quanto ao valor que 

entende devido, ou se houve a cobrança a maior, ou se a requerente 

entende que o que foi pago se mostra abusivo, e por qual motivo. Constato 

que das razões fáticas expostas na peça vestibular, é possível verificar 

que a requerente se insurge em face de a relação contratual com a 

instituição financeira “REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A”, não havendo, salvo melhor juízo, razões para a 

inserção dos demais réus no polo passivo (BANCO SANTANDER S/A, 

BANCO BRADESCO S/A e LOJAS RENNER S/A), inclusive, do documento 

Id. 11775676 – Pág. 1, é possível verificar tratar-se de transação 

relacionada às “Lojas C&A”. Por fim, verifico que a requerente não exibiu 

cópia do respectivo contrato e, quanto ao dever de exibição deste, mister 

se faz destacar o atual entendimento firmado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, em sede de recurso repetitivo - Resp n. 1.349.453-MS, para 

efeitos do art. 1.036 do CPC: ‘A propositura de ação cautelar de exibição 

de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é 

cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, 

bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as 

partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e a normatização da autoridade monetária’. Em se 

tratando de documento indispensável ao seu ajuizamento, tenho que a 

juntada de sua cópia ou ao menos a demonstração de que houve tentativa 

de requerimento administrativo é ônus que incumbe à consumidora, o que 

não foi feito “in casu”, já que nos autos não há prova do requerimento 

administrativo e/ou do recolhimento das despesas concernentes, aptos a 

ensejar a ordem judicial ao Banco de sua exibição. Desta forma, faculto à 

autora o prazo de 15 dias, para, querendo, emendar a petição inicial, 

sanando as irregularidades apontadas, sob pena de extinção do feito.” 

Todavia, na emenda Id. 13033104, aduziu a autora que tenta por meio 

desta ação “desvendar um jogo de empurra”, reitera a assertiva de que 

efetuou compras no interior das lojas Renner; que os “documentos 

ilegíveis” foram coligidos por engano, por se referirem a pagamentos 

efetuados a fornecedores estranhos ao processo; que as lojas Renner e 

a Realize são um grupo econômico e que em decorrência desta relação há 

pendência de boletos do Banco Santander e do Banco Bradesco; justifica 
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a juntada do documento das Lojas C&A como sendo um comprovante de 

endereço; que nunca recebeu o contrato, por serem as tratativas por 

telefone, pugnando pela inversão do ônus da prova, com a exibição de tal 

documento. Do exame da documentação encartada, é possível verificar 

que, embora a autora afirme que o contrato foi firmado por telefone, foi-lhe 

facultada a emenda da inicial para que exibisse ou apresentasse o prévio 

requerimento administrativo, requisito intrínseco ao ajuizamento de ação 

que vise a sua revisão, o que não foi atendido pela autora. Isso porque, 

com relação ao pedido de exibição de documentos, que o Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - Resp n. 

1.349.453-MS, firmou o entendimento de que, nas ações que objetivem a 

exibição de documentos, para efeitos do art. 1.031 do CPC (Recurso 

Repetitivo) que: “A propositura de ação cautelar de exibição de 

documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível 

como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a 

comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em 

prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão 

contratual e a normatização da autoridade monetária”. Assim a ementa do 

Recurso Representativo de Controvérsia – Resp. 1.349.453-MS: 

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, 

firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de 

documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível 

como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a 

comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em 

prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão 

contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, 

recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.349.453 - MS 

(2012/0218955-5) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Também nesse sentido, a orientação firmada pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR QUANTIA CERTA C/C COMPLEMENTAÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATO DE 

PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA – EXTRATOS DAS AÇÕES – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DO DOCUMENTO A SER EXIBIDO – FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA – FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, PELO EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS – CONDENAÇÃO 

EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Segundo a orientação do STJ, consolidada no 

REsp nº 982133/RS, julgado sob a ótica de recurso repetitivo, a 

propositura de ação cautelar de exibição de documentos com dados 

societários somente é possível se a parte autora comprovar, 

concomitantemente: a) o prévio requerimento formal à parte ré nesse 

sentido; e b) e o pagamento do custo do serviço, legitimamente respaldado 

no art. 100, parágrafo, 1º da Lei 6.404/1976. Assim, se a parte autora não 

comprovou todos os requisitos para o ajuizamento da presente demanda, 

resta configurada a sua falta de interesse de agir, o que impõe a extinção 

do processo sem resolução do mérito. A ausência de interesse 

processual constitui matéria de pública, permitindo à instância ad quem 

que dela conheça de ofício, inclusive procedendo à extinção do feito, sem 

resolução do mérito (art. 485, VI e §3º, do CPC), ainda que pela via do 

agravo de instrumento, em virtude do efeito translativo dos recursos.” 

(TJMT - DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 12/03/2018) Da mesma sorte, foi 

intimada para esclarecer se efetuou gastos que gerassem as cobranças, 

bem como, indicar qual o valor correto nos moldes do artigo 330 § 2º do 

CPC, portanto, sem quantificar o valor incontroverso: “nos litígios que 

tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento 

ou arrendamento mercantil, o autor deverá discriminar na petição inicial, 

dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, 

quantificando o valor incontroverso”. Portanto, cabia a parte autora 

identificar, claramente, qual o valor que pretende controverter e qual é a 

parcela incontroversa, não sendo suficiente o mero pedido, formulado de 

forma genérica, até porque a prova de pagamento é do devedor, não 

sendo o caso de inversão do ônus da prova para esse fato. A propósito, 

sobre o tema, a jurisprudência pátria: “APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO 

CONTRATUAL - PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO 

ARTIGO 285-B DO CPC/1973 - NECESSIDADE DE QUANTIFICAR O VALOR 

INCONTROVERSO – ARTIGO INCLUIDO PELA LEI 12.810/2013 - AÇÃO 

DISTRIBUÍDA ANTERIORMENTE A VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI – INÉPCIA 

DA INICIAL – INEXISTENCIA - RECURSO PROVIDO. Não há que falar em 

indeferimento da petição inicial sob fundamento da ausência de 

pressuposto indispensável ao desenvolvimento valido e regular do 

processo, porque a parte não quantificou o valor incontroverso, nos 

moldes do art. 285-B do CPC/73, uma vez que fora distribuída 

anteriormente a vigência da Lei n. 12.810/2013 que inseriu o mencionado 

dispositivo.” (TJMT - Ap 90660/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, 

Publicado no DJE 30/07/2018). “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. ARTIGO 285-B DO CPC. COMPROVAÇÃO DE 

PAGAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS. DESNECESSIDADE. 

EXIGÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES INCONTROVERSOS E 

DAQUELES CONTROVERTIDOS. 1. Nas ações que tenham por objeto 

obrigações decorrentes de empréstimo, é necessário que os valores 

incontroversos sejam discriminados de acordo com a redação do artigo 

285-B do Código de Processo Civil. 2. Não há exigência legal de 

comprovação o depósito do valor controvertido para o recebimento da 

petição inicial. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. 

Unânime”. (TJDFT - Acórdão n.769352, 20130111162760APC, Relator: 

FÁTIMA RAFAEL, Revisor: CARMELITA BRASIL, 2ª Turma Cível, Data de 

Julgamento: 12/03/2014, Publicado no DJE: 20/03/2014. Pág.: 112) 

Ademais, faço ainda constar que a autora não justificou de forma plausível 

e por meio de documento idôneo, a legitimidade passiva de todas as partes 

inseridas no polo passivo. Por se tratar de matéria que deve o juiz 

conhecer de ofício (art. 267, § 3º do CPC/73, correspondente ao art. 485, 

§ 3º do CPC), tenho que manifesta a inépcia da inicial por ausência de 

requisito intrínseco ao seu ajuizamento, de modo que a extinção do feito é 

medida que se impõe. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTA esta ação que move KENNY DOS SANTOS 

MORAIS em face de BANCO SANTANDER S.A, REALIZE CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, BANCO DO BRADESCO S.A e 

LOJAS RENNER S.A., o que faço com amparo legal no art. 485, VI, do CPC. 

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 05 de novembro 

de 2.018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação
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Deverá a Parte autora postular pela conversão da ação em execução nos 

termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem,no prazo 

legal.
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legal.
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COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REPORPACK BRASIL DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO DE 

EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte autora postular pela conversão da ação em execução nos 

termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem,no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009833-89.2018.8.11.0041

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:

JOSE HELIO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte autora postular pela conversão da ação em execução nos 

termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem,no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009883-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER KAZUO NAKANO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte autora postular pela conversão da ação em execução nos 

termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem,no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019664-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM COSTA CAMPOS (EXECUTADO)

ROBERTA VERA FERREIRA MIRANDA (EXECUTADO)

SCANDALO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Fica a parte autora intimada acerca da certidão de id: 16314698, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032468-98.2017.8.11.0041

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:

MARIA BERNARDINA DA COSTA (EXECUTADO)

ELLYTY COIFFEURS CABELEIREIROS LTDA - ME (EXECUTADO)

JEROLINO JOSE DO PRADO (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019048-60.2016.8.11.0041

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:

MARCOS VILELA DE FREITAS (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028640-60.2018.8.11.0041

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:

MARIA AUXILIADORA DIAS SEROR (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, 

05.11.18

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025171-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO OLIVEIRA DANTAS (RÉU)

 

Fica a parte autora intimada para se manifestar sobre as 

correspondências devolvidas e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004426-05.2018.8.11.0041

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:

FUGIWARA & ANACLETO LTDA - ME (RÉU)

PAULO SERGIO ANACLETO (RÉU)

JOSE LUIZ FUGIWARA (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012812-24.2018.8.11.0041

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:

J. F. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP (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, 05.11.18
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028920-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA REGIS BANHARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028920-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA REGIS BANHARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

 

NOTA À PARTE REQUERIDA: Fica a parte requerida intimada para 

especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007585-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO PINHEIRO DA SILVA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 05.11.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003972-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0007614A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FERNANDO DE LIMA (EXECUTADO)

MARCOS F.DE LIMA - CONTABILIDADE - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB - MT10006/O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte executada manifestar sobre o Detalhamento de Ordem 

Judicial de Bloqueio de Valores, acostado aos autos, no prazo de Lei.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026616-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUDSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se a restrição judicial do bem e deverá o autor 

cumprir determinação dos autos, no prazo legal. Cumpra-se. Cuiabá, 

05.11.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020376-88.2017.8.11.0041

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:

JULIANA ANDREIA NOGUEIRA (EXECUTADO)

MARCOS AQUINO DE ARRUDA CONCEICAO (EXECUTADO)

CONCEICAO & NOGUEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre certidão acostada aos autos, no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023960-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDETTE DA SILVA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT0019809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Tenho por satisfeita a obrigação com relação ao pagamento 

dos honorários advocatícios, expeça-se alvará em favor da parte autora. 

Cumpra-se toda determinação do id n. 15862171, não havendo restituição 

do bem ou depósito do equivalente em dinheiro, intime-se a parte autora 

para apresentar demonstrativo de débito atualizado, conforme valor da 

Tabela Fipe e verbas ali fixadas. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

05.11.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011734-29.2017.8.11.0041

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:

ARRUDA & BOTELHO LTDA - ME (EXECUTADO)

IVANILDE DE ARRUDA BOTELHO (EXECUTADO)

ADRIANO GOMES DE ARRUDA (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013717-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SEVERINO BARBOSA (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003496-21.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ALMIRA GALVAO DOURADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para fazer comprovação de parentesco das 

pessoas indicadas nos autos, com o "de cujus", considerando que o 

espólio é representado pelo Inventariante ou seus herdeiros. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 05.11.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028308-93.2018.8.11.0041

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:

ALAN WAGNER RODRIGUES (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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007730-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0007614A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTRAC COM. DE PECAS PARA TRATORES EIRELI - ME (EXECUTADO)

PAULO ROBERTO BUENO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre certidão acostada aos autos, e 

dar prosseguimento ao feito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002563-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRNA DE CLEIDE MORENO RODRIGUES (EXECUTADO)

GRANJA FIGUEIRA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES (EXECUTADO)

LAURIANE RODRIGUES ALCANTARA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. o questionamento sobre citação da parte executada Lauriane, 

restou dirimida no v. Acórdão id n. 14300816, portanto, deverá o autor 

cumprir o referido e proceder nova citação de LAURIANE RODRIGUES 

ALCANTARA, como ali determinado. Após a citação, conclusos para 

análise dos demais pedidos da parte autora. Cumpra-se. Cuiabá, 05.11.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038267-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA (RÉU)

RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA (RÉU)

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Cite-se para pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas 

às advertências previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se 

no mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05.11.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031885-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO BRITO LISBOA (EXECUTADO)

M MORE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARIO MORISHITA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a Certidão do Oficial de Justiça 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028136-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

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:

ALEX CAMPOS MARTINS (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre aos 

embargos monitórios acostados aos autos, e especificar as provas que 

pretende produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a 

Parte Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035332-75.2018.8.11.0041

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:

DEUCY RAMOS DE OLIVEIRA NASCIMENTO (RÉU)

JOAO CARLOS ALVES DA SILVA (RÉU)

REGINA APARECIDA SAGOVE VERSALI (RÉU)

LORI GABRIEL DO NASCIMENTO (RÉU)

VERSALI & NASCIMENTO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA OAB - MT12561/O 

(ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre aos 

embargos monitórios acostados aos autos, e especificar as provas que 

pretende produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a 

Parte Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001098-67.2018.8.11.0041
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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 DOMINGUES SHIMADA (EXECUTADO)

ATALAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME (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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008487-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ROBERTO SILVA DE SOUZA (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: 1025742-11.2017.8.11.0041

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:

TOP LIFE COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

ROQUE SERGIO AMERICO (EXECUTADO)

TALLES RODRIGO DOS SANTOS ROSA (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029535-21.2018.8.11.0041

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:

EULES EDESIO ALVES SORNA (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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025199-08.2017.8.11.0041

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:

BRUNA LALESKA DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007129-06.2018.8.11.0041

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:

JOSE ARI DE ALMEIDA (RÉU)

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (RÉU)

FLORACY NEGREIROS SILVA ALMEIDA (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002662-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGLEY SILVA BRAZ (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009872-23.2017.8.11.0041

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:

LUCIENE SOUZA DA SILVA STRELOV (EXECUTADO)

SUPERMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

RENATO STRELOV (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO(A))

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032813-64.2017.8.11.0041

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:

REIS ROCHA & PEREIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010492-98.2018.8.11.0041

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:

HIGIENIZADORA CUIABA EIRELI - ME (RÉU)

MARIA REGINA GALVAO DE QUADROS (RÉU)

LUIZ CARLOS DE QUADROS (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014328-79.2018.8.11.0041

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 SOARES DE MOURA (EXECUTADO)

ALTERNATIVA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 
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e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027919-45.2017.8.11.0041

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:

MARIO SOARES BRANDAO FILHO (EXECUTADO)

SERGIO SOARES BRANDAO (EXECUTADO)

SORAYA AMARAL FARIA BRANDAO (EXECUTADO)

AGRO PASTORIL SANTA PAULA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR JOEL CARDOSO OAB - MT3473/A-A (ADVOGADO(A))

 

Deverá o credor apresentar demonstrativo de débito atualizado, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038240-08.2018.8.11.0041

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:

JACKSON RICARDO MARTINS GONCALVES (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: 1038267-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA (RÉU)

RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA (RÉU)

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

 

Deverá a parte autora juntar a guia de distribuição das custas e taxas 

judiciárias e seu respectivo comprovante de pagamento, bem como 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020265-07.2017.8.11.0041

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:

MARINALVA SOUSA DA SILVA GONCALVES (RÉU)

M. S. DA SILVA GONCALVES - ME (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre os embargos monitórios acostado 

aos autos e especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005368-71.2017.8.11.0041

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:

NUMBER INTERMEDIACOES DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre os embargos monitórios acostado 

aos autos, e especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032746-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS 

AUTOMOTORES RODOVIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

IMPACTO MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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: 1008809-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE FERNANDES DIAS (EXECUTADO)

ANDERSON RICARDO VERGINASSI (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre os documentos de 

id:16288424/16288399, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018580-28.2018.8.11.0041

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:

J V C DE SIQUEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODAIR ANTONIO FRANCISCO OAB - MT22451/O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre certidão de id.16329685, e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017732-75.2017.8.11.0041

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:

MAXXI DRAGO DISTRIBUICAO DE TITULOS E VALORES IMOBILIARIOS, 

MINERACAO E IMPORTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

ELIAS ORTIZ GONSALEZ (EXECUTADO)

ALEX SANDRE ELIAS DE OLIVEIRA ORTIZ (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre os documentos de id:15715827, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022359-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

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:

JULIANA LAURA DE ARAUJO FALCAO (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.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038257-44.2018.8.11.0041

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:

PAULINO BELARMINO JACO (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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1048082 Nr: 45485-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO SABINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta 

Precatória devolvida, às fls. 176/190, 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.: 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 A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 08/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1143781 Nr: 29056-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA GREYCE RIVA MOREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456/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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 96255 Nr: 12002-28.2002.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GONÇALVES DE SÁ NETO, 

SEBASTIANA ALVES DE ABREU SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6571/MT

 Fica o executado JOSÉ GONÇALVES DE SÁ NETO devidamente intimado, 

na pessoa de seus advogados Dr. Adriano Carrelo Silva, OAB/MT n° 

6.602, e Dr. Paulo Inácio Helene Lessa, OAB/MT n° 6.571, para se 

manifestar, no prazo de Lei, acerca da penhora do imóvel de Matrícula n° 

9.228, registrada no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Cáceres/MT, 

avaliado em R$ 730.000,00 (setecentos e trinta mil reais, conforme fls. 

653/655 dos autos, no Juízo Deprecado - Cáceres/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 96255 Nr: 12002-28.2002.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GONÇALVES DE SÁ NETO, 

SEBASTIANA ALVES DE ABREU SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6571/MT

 Ficam os advogados Dr. Adriano Carrelo Silva, OAB/MT n° 6.602, e Dr. 

Paulo Inácio Helene Lessa, OAB/MT n° 6.571, intimados para informarem, 

no Juízo Deprecado - Cáceres/MT, quem representa processualmente os 

devedores, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 16715 Nr: 2023-76.2001.811.0041

 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): RAIMUNDO NONATO CALDAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1089471 Nr: 5976-23.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS FEDERAIS LOTADOS NOS ESTADO DE MT/MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO TADEU PINTO DE SOUZA, CHRISTIAN 

DE ARRUDA GARCIA, GILSON DE ABREU BALLESTEROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10246/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora retirar a Carta 

Precatória expedida nos autos, ou apresentar as guias de recolhimento de 

distribuição na comarca deprecada para remessa eletrônica, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 703680 Nr: 38319-82.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDO SALGADO ME, JOSÉ 

FERNANDO SALGADO, MARIA EURIPEDES DE LOURDES SALGADO, JOSE 

SALGADO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência nos autos, ou oferecer meios para condução do 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 770839 Nr: 23876-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILAS LINO DE OLIVEIRA, MARIA PERPETA DE 

FREITAS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS FORMIGA 

JUNIOR - OAB:5645/MT, SILAS LINO DE OLIVEIRA - OAB:9151/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.: 959900 Nr: 4777-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR MINAS NOVAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a exequente intimada para indicar o 

endereço completo do imóvel a ser penhorado, incluindo Rua, Número e 

Bairro, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 27979 Nr: 1257-04.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO RIBEIRO FILHO, GENY DE FÁTIMA 

MODESTO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA. - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON RIBEIRO - 

OAB:48562/SP

 Fica a parte autora intimada para tomar conhecimento da certidão do 

Oficial de Justiça de fls. 511 e ofício de fls. 512 e tomar as providências 

no Juízo Deprecado (Campo Novo do Parecis - MT), no prazo legal.

Decisão

Decisão 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. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. cumpra-se. Cuiabá, 05.11.18

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023895-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE DA SILVA DAGUANO (RÉU)

DAGUANO & CORREA LTDA - ME (RÉU)

UBIRAJARA JOSE ALVES CORREA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. cumpra-se. Cuiabá, 05.11.18

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032951-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUANA MATOS ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. cumpra-se. Cuiabá, 05.11.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032770-93.2018.8.11.0041

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:

MARIA DA GUIA GOMES MONTENEGRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

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. Veja que a sentença prolatada não deu quitação do 

contrato, apenas das parcelas em aberto como noticiado pelo autor. 

Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 05.11.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034883-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAISY FATIMA CHERUBINI COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIZ PEREIRA COSTA OAB - SP31393 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a emenda da inicial, para surtir seus efeitos legais. 

Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder 

a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e 

perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou 

evidenciado. No caso é indispensável a resposta do requerido para 
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verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa. De plano não há 

como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas 

para aquilatar a verdade real. Não se trata de direito instantâneo que 

quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não 

há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Diante do 

exposto, indefiro a tutela urgência. De outra banda, denota-se que a 

questão posta na inicial se assemelha a outros processos distribuídos 

nesta Vara Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum 

acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a designação de audiência 

de mediação. Assim, cite-se para responder, constando às advertências 

legais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05.11.18

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034500-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALD SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro Justiça Gratuita. Anote-se. Compulsando os autos 

verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, 

diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Nem 

mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. No caso 

é indispensável a resposta do requerido para verificar a possibilidade de 

antecipar o mérito da causa. De plano não há como afirmar a veracidade 

de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real. 

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de 

imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para 

justificar a antecipação da tutela. Diante do exposto, indefiro a tutela 

urgência. De outra banda, denota-se que a questão posta na inicial se 

assemelha a outros processos distribuídos nesta Vara Especializada e 

desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, 

tornando inócua a designação de audiência de mediação. Assim, cite-se 

para responder, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 05.11.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016106-55.2016.8.11.0041

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:

LUCIA MARIA VALE DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Diante da ausência de impugnação, homologo o cálculo do 

contador para surtir seus efeitos legais,, devendo o requerido o valor ali 

apurado. Certifique-se sobre pagamento voluntário nos termos do artigo 

523 do CPC, do valor ali apurado. 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. Cuiabá, 05.11.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038364-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO GADOMSKI JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

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, 05.11.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038240-08.2018.8.11.0041

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:

JACKSON RICARDO MARTINS GONCALVES (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, 05.11.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038257-44.2018.8.11.0041

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:

PAULINO BELARMINO JACO (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 
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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, 05.11.18

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1038166-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA LEONCIO DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT0016405A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

(RÉU)

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, 05.11.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032635-81.2018.8.11.0041

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:

NEIDA TERESINHA DADALT (RÉU)

ELDORADO COMERCIO DE MOTOS LTDA (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, 05.11.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020224-06.2018.8.11.0041

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:

ANA ROSA BARCELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Revogo a liminar se concedida nos autos. Custas pelo 

desistente. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 

05.11.18

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013818-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

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:

JOSE VESPASIANO LISBOA ASSUMPCAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. 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. Cuiabá, 05.11.18

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030336-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDETE GONCALINA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da presente Execução 

Forçada, para surtir seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com 

fulcro no artigo 775 do CPC. Custas pelo desistente. Proceda-se 

levantamento da penhora, se efetivada. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. Cuiabá, 05.11.18

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000584-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIRE MARI FLORES DE MORAES (AUTOR(A))

MARCOS LEONEL FLORES DE MORAES (AUTOR(A))

MARLON FLORES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO PEREIRA LISBOA OAB - MT20136/O (ADVOGADO(A))

MARISTELA APARECIDA CAMPOS OAB - MT19027/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)
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CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP0123514A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Claire Mari Flores de Moraes, Marcos Leonel Flores de Moraes 

e Marlon Flores de Moraes, devidamente qualificados nos autos, 

ingressaram com a presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos 

Morais e Repetição de Indébito em Dobro e Pedido de Tutela Antecipada 

contra Banco Bradesco Financiamentos S/A e Cardif do Brasil Seguros e 

Garantias S/A. Em síntese dos fatos, afirmaram que o esposo e pai dos 

autores, Sr. Ariovaldo Matos de Morais “de cujus” firmou contrato de 

financiamento nº. 4380456260, em 31.07.2015, com a financiadora e com 

a companhia de seguros e contratou seguro prestamista, no valor de R$ 

1.249,50 (mil duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), 

com objetivo de garantir a quitação de uma dívida do segurado, no caso de 

sua morte ou invalidez. Sustentam que no momento da adesão do seguro 

o segurado desconheciam qualquer contratação de seguro, e que, o titular 

do seguro veio a óbito em 30.12.2016. Asseveram sobre a legitimidade 

das partes de requererem em juízo o recebimento do seguro prestamista. 

Sustentam que em Janeiro/2017 o segurado faleceu e houve o pedido de 

quitação do financiamento, porém, as requeridas não efetivaram o 

pagamento do contrato nº. 4380456260, condicionando o pagamento a um 

pedido de complementação de documentos mediante a apresentação de 

“Laudo das radiografias realizadas, cópia do relatório médico, resultados 

de exames complementares realizados confirmativos da doença ou 

acidente. Enfatizam que as requeridas estão a exigir uma série de 

documentos desnecessários, justamente, porque, a exigência de 

apresentação de laudos complementares emitido pelo médico que assistia 

o segurado, informando o histórico da doença, é totalmente irrelevante, eis 

que a causa principal foi Choque misto (Séptico cardiogênico), as quais 

foram devidamente comprovadas através dos documentos já 

apresentados à seguradora, sendo, portanto, mais do que suficiente à 

comprovação do sinistro. Destacam que por diversas vezes entrou em 

contato com a primeira requerida, o que foi gerado diversos protocolo de 

atendimento, mas, não houve êxito. Aduzem que a certidão de óbito serve 

de prova da morte natural do segurado, porém, as requeridas se negam a 

pagar a indenização, razão pela qual apresentaram a presente ação. 

Rogam pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da 

concessão da inversão do ônus da prova. Requerem o pagamento de 

indenização por danos morais no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) em decorrência da negativa das requeridas em pagar a indenização 

oriunda do seguro prestamista. Mais, a declaração de inexistência de 

débito das cobranças até então feitas pelas requeridas, bem como, a 

suspensão imediata das parcelas do contrato n°. 4380456260 em 

decorrência da morte do segurado e a restituição em dobro dos valores 

das prestações do financiamento, quando estas deveriam ter sido 

quitadas pelo seguro. Pugnam pela concessão da tutela antecipada para 

fins de suspender o pagamento das parcelas do financiamento e os 

benefícios da justiça gratuita. Juntaram documentos nos ids. Num. 

11354774 - Pág. 1/ Num. 11354802 - Pág. 3. Nos termos da decisão de id. 

11362431 o processo fora redistribuído para esta Vara Especializada de 

Direito Bancário. A justiça gratuita foi indeferida ao id. 11400322. A parte 

requerente pugnou pela concessão da gratuidade no id. 11514052 – 

Pág.1/Pág. 2 com a juntada de documentos no id. 11514055 - Pág. 1/Pág.8. 

Nos termos da decisão de id. 11527667 a justiça gratuita foi concedida, 

porém a tutela de urgência não foi deferida. A requerida Cardif do Brasil 

Seguros e Garantias S/A juntou documentos nos ids. 14220791 - Pág. 1/ 

Num. 14220882 - Pág. 1 e contestação no id. 14220899 - Pág. 1/Pág. 36. 

Fez uma síntese dos fatos. Preliminarmente, sustentou sobre a 

ilegitimidade ativa, tendo em vista que a ação deveria ser ajuizada pelo 

Espólio. Aduziu sobre o seguro contratado e destacou que somente pode 

responder pelo percentual de sua participação, cabendo a Bradesco Vida 

e Previdência o pagamento do percentual de 99,9% no caso de eventual 

condenação. Asseverou sobre a boa-fé objetiva nos contratos de 

seguros. Rebateu a tese da inicial asseverando que a negativa de 

pagamento de indenização foi em razão de doença preexistente e omissão 

do dever de informação e consequentemente má-fé do segurado. 

Sustentou que verificou na documentação enviada para análise de 

cobertura do sinistro, que o “de cujus” realizava tratamento e 

acompanhamento de cardiopatia e insuficiência renal. Enfatizou que, em 

eventual pagamento da indenização, deverá ser limitado ao saldo devedor 

do contrato na data do evento do sinistro. Rebateu o pedido de repetição 

de indébito e inversão do ônus da prova, bem como asseverou o 

descabimento da indenização por danos morais. Asseverou que inexiste 

verossimilhança nas alegações da parte requerente sendo necessário o 

indeferimento do pedido de tutela antecipada. Pugnou pela improcedência 

dos pedidos e requereu expedição de ofícios aos hospitais, convênios 

médicos e médicos do segurado. Juntou documentos nos ids. Num. 

14220911 - Pág. 1/ Num. 14221270 - Pág. 1. A parte requerida Banco 

Bradesco Financiamentos S/A não apresentou resposta a presente ação, 

conforme certificado no id. 14262699. A requerida Cardif do Brasil 

requereu no id. 14340782 - Pág. 1 a produção de provas. A parte 

requerente apresentou réplica à contestação no id. 14686942 e destacou 

sobre a legitimidade ativa e impugnou a tese de defesa. Pugnou pela 

procedência dos pedidos contidos na inicial. Vieram-me conclusos os 

autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a 

presente de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Repetição 

de Indébito em Dobro e Pedido de Tutela Antecipada contra Banco 

Bradesco Financiamentos S/A e Cardif do Brasil Seguros e Garantias S/A. 

Pretende a parte requerente com a presente ação o recebimento do 

seguro prestamista em nome do Sr. Ariovaldo Matos de Morais “de cujus” 

que firmou contrato de financiamento nº. 4380456260, em 31.07.2015. 

Sustentam que em Janeiro/2017 o segurado faleceu e houve o pedido de 

quitação do financiamento, porém, as requeridas não efetivaram o 

pagamento do contrato nº. 4380456260. Requerem a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor; a concessão da inversão do ônus da prova; 

pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) em decorrência da negativa das requeridas em 

pagar a indenização oriunda do seguro prestamista. Pugnam pela 

declaração de inexistência de débito das cobranças oriunda do contrato 

de financiamento n°. 4380456260 e em sede de tutela antecipada a 

suspensão imediata das parcelas do contrato e os benefícios da justiça 

gratuita. A requerida Cardif do Brasil Seguros e Garantias S/A 

preliminarmente, sustentou sobre a ilegitimidade ativa, tendo em vista que a 

ação deveria ser ajuizada pelo Espólio. Rebateu a tese da inicial 

asseverando que a negativa de pagamento de indenização foi em razão 

de doença preexistente e omissão do dever de informação e 

consequentemente má-fé do segurado. Sustentou que verificou na 

documentação enviada para análise de cobertura do sinistro, que o “de 

cujus” realizava tratamento e acompanhamento de cardiopatia e 

insuficiência renal. Rebateu o pedido de repetição de indébito e inversão 

do ônus da prova, bem como asseverou o descabimento da indenização 

por danos morais. Compulsando os autos, como as razões explanadas 

pelas partes denotam que o feito independe de produção de provas em 

audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho 

documental e, estes já se encontram nos autos, estando o processo 

pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a 

lide, conforme faculta o artigo 355-I do Código de Processo Civil. De início, 

cumpre enfatizar ser dispensável a inversão do ônus da prova, vez que 

todos os documentos referentes ao seguros estão nos autos, estes 

suficientes para o julgamento do feito. Até porque, a matéria é de direito, 

não necessitando proceder a dilação probatória, como acima enfatizado e 

também, todos os documentos necessários para julgamento desta ação, 

estão acostados nos autos. Decreto a revelia do primeiro requerido, não 

aplicando seus efeitos absolutos em face do que dispõe o artigo 345 I do 

CPC. Sobre a arguição de ilegitimidade ativa “ad causam” entendo que não 

merece guarida. Para postular o pagamento do prêmio, é do Espólio ou 

mesmo de um dos herdeiros do falecido. Podemos perceber que na 

certidão de óbito do “de cujus” era casado e possuía 2 (dois filhos) – id. 

11354786 –pág. 1. Tratando-se de seguro, inexiste na apólice qualquer 

indicação quanto ao beneficiário conforme faz prova o contrato acostado 

aos autos no id. 11354791. Dentro disso, não se tem dúvida quanto à 

legitimidade ativa da parte, vejamos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM SEGURO 

PRESTAMISTA - LEGITIMIDADE ATIVA DOS DESCENDENTES DO 

MUTUÁRIO FALECIDO - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA CASSADA - 

ARTIGO 1.013, §3.º, INCISO I DO CPC - TEORIA DA CAUSA MADURA - 

APLICABILIDADE - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - FALECIMENTO 

DO SEGURADO - NEGATIVA DE COBERTURA - ALEGAÇÃO DE DOENÇA 

PREEXISTENTE, COMO CAUSA DA RECUSA - PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO 

SEGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - DEVER DE 

INDENIZAR - VERIFICAÇÃO - PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. - Os 
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descendentes do mutuário falecido, beneficiário de seguro prestamista, 

possuem legitimidade para pleitear o pagamento de indenização nele 

fundada, ainda que o estipulante do contrato seja a instituição financeira 

mutuante. - Compete à parte ré a demonstração da existência de doença 

preexistente à celebração de contrato de seguro e, também, da má-fé do 

segurado - que não pode ser presumida - ao prestar informações sobre 

seu estado de saúde. (TJMG - Apelação Cível 1.0332.12.000478-0/001, 

Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 19/09/2017, publicação da súmula em 03/10/2017). 

Portanto, entendo as partes possuem legitimidade ativa para figurar na 

presente ação. Rejeito. Analisando o contrato objeto da ação verifica-se 

que as partes firmaram um contrato de financiamento, referente a Cédula 

de Crédito Bancário n. 4380456260 (id. 11354791) e na oportunidade 

avençaram o seguro proteção financeira, através da Proposta de Adesão 

ao Seguro Proteção – Seguro prestamista, ponto pacífico nos autos. 

Ainda, consta no referido seguro, conforme proposta de adesão contida 

no id. 14220985 – Pág.1 que previa o pagamento do saldo devedor do 

contrato de financiamento, limitado ao valor máximo indenizável de R$ 

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em caso de morte e invalidez 

permanente total por acidente. Resta comprovada a contratação do 

seguro de proteção financeira, com direito a quitação do saldo devedor do 

financiamento, conforme documentos acima descritos. Quando da 

efetivação do referido contrato de seguro, foi declarado e assinado pelo 

“de cujus” id. 14220985 – Pág.1, que estava em perfeitas condições de 

saúde e não possuir nenhuma doença preexistente. Contudo, no Parecer 

Médico (id. 14220956), restou concluído que o “de cujus” já tinha sido 

submetido à hemodiálise no período de 21/03/2009 a 12/01/2015 quando 

foi encaminhado para transplante renal e em 31/08/2016 foi internado por 

falta de ar e a investigação mostrou quadro de insuficiência valvar aórtica, 

sendo submetida a troca valvar por prótese metálica, indo a óbito em 

dezembro/2016 por choque misto (séptico cardiogênico), choque séptico, 

sepse de foco pulmonar, pneumonia nosocomial, insuf. Renal crônica 

dialítica, insuf. Cardíaca classe IV, conforme certidão de óbito (id. 

11354786 – Pág.1). Podemos concluir que o segurado tinha doença 

preexistente e tinha conhecimento de sua situação quando assinou o 

contrato em julho/2015 e sua morte ocorreu em razão do mal que o afligia. 

A parte requerente sequer contesta os aludidos documentos. Conforme 

entendimento majoritário do STJ para se negar o direito ao capital 

segurado, basta que se demonstre a violação do princípio da boa-fé, 

tenha ou não o segurador exigido exame médico prévio. Não obstante, 

conforme relatório médico foi devidamente comprovado conhecimento do 

“de cujus” de sua doença, anteriormente ao contrato, situação pelo qual 

excluído da indenização. Por essa razão, não há que falar em dar quitação 

ao contrato firmado, com pagamento do seguro prestamista. Da mesma 

forma, incabível o acolhimento do pedido de repetição de indébito. Quanto 

ao pleito de danos morais, também não merece prosperar. Sabemos que o 

princípio da reparação civil é quando existe violação da honra e imagem da 

pessoa esta amparada pela Lei Civil Brasileira. Entretanto, nenhum dos 

pressupostos legais, foi comprovado nos autos, para justificar a 

reparação civil. Portanto, não estão presentes os requisitos legais da ação 

voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a reparação 

civil. Ora, pelas razões e provas trazidas na inicial, o requerido não 

praticou um ato ilícito capaz de gerar responsabilidade civil. Diante do 

exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo Por Resolução 

de Mérito a presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e 

Repetição de Indébito em Dobro e Pedido de Tutela Antecipada e NÃO 

ACOLHO o pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do 

Código de Processo Civil. Considerando que a parte requerente é 

beneficiária da Justiça Gratuita, isento-a do pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios. Com o trânsito em 

julgado, procedendo às anotações de estilo e após, nada sendo requerido, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 11.05.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021625-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE ARAUJO GRANJA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SANABRIA CARVALHO OAB - MT0006413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021625-74.2017.8.11.0041. AUTOR(A): ALFREDO DE ARAUJO GRANJA 

FILHO RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Considerando que a parte 

Autora foi devidamente intimada a recolher as custas e taxa judiciais, mas 

permaneceu silente (ID. 15044376), 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, 2 de outubro de 2018 José Arimatéa Neves Costa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014497-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA COSTA SA DE ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR 

SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 

5 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007596-19.2017.8.11.0041

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:

WILIAN MESQUITA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020351-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDO TORRES LOPES (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037168-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENIR APARECIDA PINTO (RÉU)

PAULO SERGIO COSTA (RÉU)

JUMA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME (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
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Processo Número: 1030721-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RD - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA INFORMATICA E 

TELECOMUNICACOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

ANDERSON LUIZ DIAS (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026699-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON HIROSHI KIKUTA (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR 

SOBRE CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030986-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS DANIEL BORGES DA SILVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009626-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA JOSETTI DA SILVA GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(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: 

1009626-90.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 41.345,53; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[BANCÁRIOS, INTERPRETAÇÃO / 

REVISÃO DE CONTRATO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARIA 

AUXILIADORA JOSETTI DA SILVA GUIMARAES Parte Ré: RÉU: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE READEQUAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE 

VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE proposta por MARIA AUXILIADORA 

JOSETTI DA SILVA MAGALHAES em face de BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em que a Autora pleiteia a 

concessão dos benefícios da assistência Judiciaria Gratuita. Neste 

sentido, a Lei Processual n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), dirime 

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 (art. 98)” e que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º).” Entretanto, a 

Constituição Federal reza que a gratuidade será conferida “...aos que 

comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV). Por este ângulo, 

elementar esclarecer que o benefício da Justiça Gratuita é o amparo que 

pessoas necessitadas auferem para acesso imediato à Justiça, assim, 

pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que 

mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não 

tem onde morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. 

Para estes, o Legislador reservou a isenção das custas do processo, 

enquanto perdurar o estado de pobreza. Diante da própria natureza da 

causa e da situação sócio-econômica da Autora, que apesar de alegar 

hipossuficiência, possui registrado em seu nome um veículo de valor de 

mercado considerável (extrato Renajud em anexo), limite de cartão de 

crédito atual, o que enseja tacitamente a recebimento de renda, no mínimo 

para pagamento do valor mínimo da fatura, (ID. 12667551) e sobretudo por 

não comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e taxa judiciais 

apesar da alegação nesse sentido, entendo incabível a concessão da 

Assistência Judiciária Gratuita postulada. Custa processual é espécie de 

Tributo e sua incidência não deve ocorrer apenas sobre aqueles que têm 

dinheiro sobrando, como quer fazer crer o Autor ao pretender a 

gratuidade. Temos observado, com frequência impressionante e 

preocupante, uma avalanche de pedidos de assistência judiciária gratuita, 

na maioria dos casos com flagrante má fé, até em ações de alto valor e 

com Partes que declinam uma profissão de destaque e endereços em 

imóveis localizados em bairros de alto padrão ou de classe média desta 

Urbe, o que na prática, desgraçadamente, tem prejudicado aqueles que 

efetivamente são pobre e desvalidos da sorte. Esse inchaço da 

assistência judiciária tem levado à superação imediata, mês a mês, da 

verba indenizatória destinada aos Oficiais de Justiça para o cumprimento 

de mandados dos processos de Justiça gratuita, o que na prática acaba 

prejudicando os efetivamente pobres e reduzindo sensivelmente a 

celeridade e eficiência dos processos desses desvalidos, isso para 

narrar somente uma consequência desse maldito “jeitinho brasileiro” de 

que fazem uso aqueles que podem pagar as custas do processo e se 

valem ou pelo menos tentam se valer espertamente da assistência 

judiciária gratuita. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL DESERTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO. 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. 

PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. SÚMULA N. 187/STJ. 1. Quando 

formulado o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita no curso do processo, é imprescindível que haja a comprovação 

da condição de beneficiário, o que não se deu in casu. 2. Precedentes: 

AgRg nos EAg 1345775/PI, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte 

Especial, DJe 21.11.2012; e EDcl no AREsp 275.831/SP, Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 12.3.2013. (STJ, AgRg no AREsp 

281.430 MG, Rel Min MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 18/04/2013). 

Sublinhamos para destaque. Neste sentido é o Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NOS 

AUTOS, DA SITUAÇÃO FINANCEIRA REAL DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA 

DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A AFERIÇÃO. ART. 333, I, 

CPC/1973. CUMPRE AO AUTOR DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE SEU 

DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. A agravante não se desincumbiu do 

ônus inserto no art. 333, I, do CPC/1973, no caso da concessão de justiça 

gratuita, a demonstração de sua situação de miserabilidade; portanto é 

impossível reconhecer a legitimidade de sua pretensão, impondo-se o 

desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento. (AI 8756/2016, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2017, Publicado no DJE 

09/10/2017) IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO REVOGADO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Conquanto se 

presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 

por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC/15), consoante ocorreu inicialmente 

na ação principal, tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, 

do CPC/15. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da 

gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. No caso, sendo 

demonstrado que a parte possui rendimento para o custeio das despesas 

processuais, deve ser mantida a decisão que revogou a assistência 

judiciária. (Ap 120648/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 27/11/2017) Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça 
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Gratuita postulado pela Autora e nos termos do art. 101, § 2º, do NCPC, 

outorgo-lhe o prazo de cinco (05) dias para recolher as custas e taxa 

judiciais, sob pena de imediato cancelamento da distribuição. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de abril de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032280-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON MARINHO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA CORREA OAB - MT0021342A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS0008659A (ADVOGADO(A))

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022766-65.2016.8.11.0041

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:

LUIZ ANTONIO PRADO GARCIA DE SOUZA (REQUERIDO)

MODAL SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038494-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDES NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 152035 Nr: 6248-37.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

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

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA, MÁRCIA 

ARAÚJO DA SILVA, ELIZETE PIEROZAN MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA LOPES VIERA 

VIDAURRE - OAB:MT/9000, FRANKLIN ROOSELVET VIEIRA VIDRAURRE 

- OAB:1585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUIZA PERÓN MEDINA - 

OAB:7.295/MT, ANDREA PINTO BIANCARDINI - OAB:5.009/MT, 

OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 SENTENÇA

Vistos.

O Exequente deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão a fl.255). Promovida sua 

intimação por Carta, cujo “AR” foi juntado a fl. 256/257, para que 

promovesse o andamento do processo, inclusive com a advertência da 

potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl. 254).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Exequente 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 Credora, julgo 

extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com 

base no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorário advocatícios que fixo em R$ 10% sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do NCPC.

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.: 941530 Nr: 55474-59.2014.811.0041

 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: BFSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ROBERTO SILVA E 

TAQUES - OAB:MT 17504/O

 SENTENÇA

Vistos.

Conforme se depreende dos autos o Autor pugnou pela desistência da 

ação e consequente extinção do presente feito.

 Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente fl.125, 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.

Custas e demais despesas processuais pela parte desistente.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT),23 de outubro de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 882524 Nr: 18290-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15.729 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ NEVES GOMES 

- OAB:17234/O, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8566/MT

 DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, 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$ 2.220,00 (demonstrativo de 

calculo – fl. 167).

 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 
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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).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 752815 Nr: 4685-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO DA COSTA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:91.045/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INGRIDY TAQUES CAMARGO - 

OAB:OAB/MT 15.378

 Certifico que em consulta ao sistema SISCONDJ, não foi encontrado 

valores a serem levantados vinculados a este processo. Certifico ainda 

que foi levantado avará 222141-1 em favor peticionado às fls. 365

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 320026 Nr: 1730-14.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARACANÃ DOS TECIDOS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CAVALCANTE 

FIGUEIREDO - OAB:, JULLIANA LETÍCIA DO CARMO - OAB:12261, 

VALÉRIA BAGGIO - OAB:4.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IAQUINTO 

MATEUS - OAB:OAB/MT 15.383, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 DESPACHO

Vistos.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados na conta 

única do Tribunal de Justiça de MT em favor do exequente, conforme 

dados bancários indicados a fl.405.

Após, arquive-se em definitivo.

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.: 16419 Nr: 7691-96.1999.811.0041

 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): JOÃO AVELINO BULHÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WÁLLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARÃES - OAB:3515, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT, RODRIGO LANZI DE MORAES BORGES - 

OAB:6.626-B/MT

 DESPACHO

Vistos.

O Exequente , em dez (10) dias, traga aos autos planilha atualizada do 

débito para apreciação do pedido de fl.369.

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.: 1017911 Nr: 30877-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOMES KB HOTEL E RESTAURANTES LTDA 

ME, BRENO GOMES, LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA RIBEIRO, KARINE GOMES 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE GOMES RIBEIRO - 

OAB:71263, TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - OAB:26.713/PR

 DESPACHO

Vistos.

O Exequente , em dez (10) dias, traga aos autos planilha atualizada do 

débito para apreciação do pedido de fl.109/111.

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.: 24339 Nr: 5134-39.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ARLINDO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES NOVA ERA LTDA, AUGUSTO 

ALVES PINTO, RENÉ ADÃO ALVES PINTO, BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA REZEGUE DO CARMO - 

OAB:9.609/MT, RENATO CASTRILLON LOPES NETO - OAB:20.913/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO GONÇALO DE 

OLIVEIRA - OAB:4968, FRANCINE ALVES DE HERREIRA SOUZA - 

OAB:9204, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, LEONARDO DE 

OLIVEIRA RODINI ENGRACIA - OAB:193412/SP, LUCIANA REZEGUE DO 

CARMO - OAB:9.609/MT, MILENA VALLE RODRIGUES - OAB:8905/MT, 

RIBEIRO BOTELHO NETO - OAB:10339, TATIANA REZEGUE DO CARMO 

COLMAN - OAB:7.196/MT, VALTENIR QUEIROZ DOS SANTOS

VALTENIR Q - OAB:8.45/MT

 DESPACHO

Vistos.

Intime–se o Executado em dez (10) dias, para se manifestar sobre os 

cálculos apresentados pelo Exequente ás fls. 520/523.

Após dê prosseguimento ao feito.

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.: 26668 Nr: 2935-15.1997.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DIPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS MALEK HANNA - 

OAB:5320/MT, LÚCIO ROBERTO ALVES DOS REIS - OAB:6710, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

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

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 DECISÃO

Vistos.

Em se tratando de processo sentenciado ( fls.78/79 ), com trânsito em 

julgado ( fl.80 ), inexistindo interesse do Requerente ( fl. 114/115 ), na 

fase de cumprimento de sentença, ARQUIVE-SE em definitivo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 30 de Outubro de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO
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4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035703-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO NOBRE DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/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 nº 

1035703-39.2018 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, 05 de novembro 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: 1036390-16.2018.8.11.0041

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:

JACKSON RICARDO MARTINS GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036390-16.2018.8.11.0041. 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, 05 de novembro 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: 1037204-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 3E 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: 

1037204-28.2018.8.11.0041. 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, 05 de novembro 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: 1034299-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI COSTA (EXECUTADO)

LOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034299-50.2018.8.11.0041. DESPACHO Vistos e etc. Intime-se o 

exequente 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, 05 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004579-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS PEREIRA LEITE (REQUERIDO)

 

AR NEGATIVO CITAÇÃO – PUBLICAR Intimar a parte autora para se 

manifestar a respeito da devolução do AR de CITAÇÃO pela ECT, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026701-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BAIAO OAB - MT21453-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO TREVISAN EIRELI (EXECUTADO)

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora para se manifestar a respeito da devolução do AR 

de CITAÇÃO devolvida pela ECT, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026029-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORACI ALMEIDA DE CERQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-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 e sobre o pedido de acordo juntada nos presentes autos, 

dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000111-65.2017.8.11.0041

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 (EXECUTADO)

OLAVO DA COSTA FARIA (EXECUTADO)

RICARDO ARGUELHO DE FARIA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249/O (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 para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021679-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (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: 1006555-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DIAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos 

presentes autos foi protocolizado tempestivamente, sendo a parte 

autora/apelante beneficiária da justiça gratuita conforme decisão judicial 

de ID 5485372. Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 

56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte apelada a 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1021480-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO LOURDES DE AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (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: 1018220-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STELA BATISTA DA COSTA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(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: 1007204-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CAMARGO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT0012399A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 796642 Nr: 2997-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. J. C. PACHECO FILHO LTDA -ME, JEISIMAR 

JANE CAMARÃO PACHECO

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a consulta dos dados cadastrais dos executados pelo Sistema 

Infojud (Delegacia da Receita Federal), consoante fls. 69, e para tanto, 

procedo à consulta do endereço dos executados:

 - J. J. C Pacheco & Filho Ltda, CNPJ nº. 12.313-999/0001-08;

- Jeisimar Jane Camarão Pacheco, CPF n°. 66.856.851-68.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste 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.: 1079272 Nr: 1045-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLJAX BATERIAS LTDA - ME, LAERCIO 

CALGARO, VIVIANE CARINE REZEPOKA CALGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Conforme documentos carreados aos autos, o exequente não localizou 

valores para penhora online em dinheiro nas contas dos executados, e 

d ian te  do  acórdão  do  Agravo  de  Ins t rumen to  n . 

1007234-43.2017.8.11.0000, defiro o pedido de consulta junto a Delegacia 

da Receita Federal para localização de bens dos executados para 

ARRESTO:

- Voljax Baterias Ltda – ME, CNPJ 06.111.807/0001-88;

- Laercio Calgaro, CPF 856.302.849-91;

- Viviane C Rezepoka Calgaro, CPF 006.885.559-18.

II – Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre o resultado da 

consulta no Sistema Infojud (Receita Federal), em 05 (cinco) dias, dando o 

regular andamento ao feito.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 819626 Nr: 25897-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR FERREIRA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO.Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição da ação, por ausência de citação válida do executado 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.: 1091623 Nr: 6853-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOS VEÍCULOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luis Bernardo dos 

Santos - OAB:14871-A

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que a empresa executada ainda não foi 

efetivamente citada, certidão de fl. 49.

Todavia, verifico que mesma compareceu aos autos às fls. 52/89. Assim, 

diante de seu comparecimento espontâneo, dou-a por citada.

Vejo ainda da petição e documentos acostados às fls. 52/89, que trata-se 

de petição inicial intitulada “Ação Declaratória Com Restituição de Parcelas 

Pagas Em Consórcio Cumulada Com Perdas e Danos”, devidamente 

acompanhada de procuração e demais documentos.

Assim, desentranhe-se a petição e documentos apresentados pela 

executada às fls. 52/89, providenciando sua devida distribuição, atuação 

e apensamento a este feito.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1021971 Nr: 32896-68.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSEIAS EVANDRO PINHEIRO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉD. MÚTUO 

DOS LOJ. DE VEST. E CONF. DE CBÁ

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407

 Vistos etc.

Tendo em vista as 03 tentativas de intimação pessoal do embargante, para 

constituir novo patrono, que restaram infrutíferas, correspondências 

devolvidas de fls. 61, 69 e 72.

Bem ainda, considerando-se que o documento utilizado pelo patrono para 

comprovar que comunicou sua renúncia, acostado à fl. 57, se encontra 

absolutamente ilegível.

Intime-se a douta patrona, Dra. Fabianie Martins Mattos – OAB/MT nº 

8920-B, que patrocina o embargante desde o ajuizamento da ação para 

trazer aos autos a competente comprovação indiscutível e perfeitamente 

legível de que cumpriu o art. 112 do 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.: 448326 Nr: 21888-70.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO TEODORO SANCIAO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LOPES AUGUSTO - 

OAB:239766, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

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

OAB:63440/MG

 Intimo, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1122607 Nr: 19880-13.2016.811.0041

 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: GERALDO ALVES BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO UNIBANCO/DIBENS LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO CONCEIÇÃO PAULO - 

OAB:15.886/MT, WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - OAB:15.880

 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 as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 191408 Nr: 22-36.1992.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A - BANESPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICLOVIA COM DE PEÇAS DE BICICLETAS E 

MAT ESPORTIVOS LT DA, JOSÉ MARTINS DIAS, GILENE DA SILVA 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHINEIDER - 

OAB:2.152-B, RICARDO BENEDITO DUNIZ CARVALHO - 

OAB:10.099/MT, THIAGO FRANCISCO DE CAMPOS - OAB:16833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, a fim de evitar a eternização do feito, defiro o pedido de 

emissão de certidão de crédito ao exequente e consequente extinção da 

ação, nos termos do Provimento 84/2014 do CGJ, nos termos do art. 921, 

§ 2º e 485, III, do CPC/2015 e em consonância ao Provimento 

84/2014-CGJ/MT, JULGO EXTINTO o presente processo EXECUTIVO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Consigno que a parte Exequente poderá 

requerer a retomada da execução, por meio de petição devidamente 

instruída com a Certidão de Crédito a ser expedida nos termos do artigo 4º 

do Provimento n. 84/2014-CGJ-MT, em caso de localização de bens de 

propriedade do devedor/executado, devendo indicar com precisão e 

objetividade, a providência apta ao regular prosseguimento do feito, não 

sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão. Transitada em julgado, os autos deverão ser 

enviados ao Cartório Contador/Distribuidor para os fins previstos no Art. 

3º do referido provimento.Inexistindo ulteriores deliberações, promova-se 

o arquivamento definitivo dos autos, sendo vedado o fornecimento de 

certidão negativa ao devedor até a efetiva quitação do débito ou nova 

determinação deste Juízo (art. 7º, p.u. do Provimento 84/2014-CGJ).P. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 797429 Nr: 3807-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OHM DO BRASIL CONSTRUTORA E 

ENGENHARIA LTDA, MARCIA LUBIA DE FREITAS, MAGNEY JAIRO DE 
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FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18.603-B, Gislaine Crispim de Farias Cruz 

- OAB:16988/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123-PR, 

MARILSON MENDES - OAB:16.108/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8.574

 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, 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 381876 Nr: 17557-79.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS 

LOJIST VESTUÁRIO E CONFECÇ DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSÉIAS EVANDRO PINHEIRO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

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

OAB:8.920-B/MT

 Vistos etc.

Considerando que o documento utilizado pelo patrono para comprovar que 

comunicou sua renúncia, acostado à fl. 134, encontra-se absolutamente 

ilegível, intime-se a douta patrona, Dra. Fabianie Martins Mattos – OAB/MT 

nº 8920-B, que patrocina o executado para trazer aos autos a competente 

comprovação indiscutível e perfeitamente legível de que cumpriu o art. 112 

do 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.: 786155 Nr: 40042-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FC COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA, 

FLÁVIA CRISTINA ARRUDA 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 742108 Nr: 38970-80.2011.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. MARQUES E AMORIM LTDA, JUÉRCIO 

ANTONIO MARQUES, SANDRA HELENA DE SANTANA AMORIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 332719 Nr: 3514-74.2008.811.0041

 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 MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRI ENZA INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA - 

ME, ANTONIO PINTO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 423884 Nr: 8142-38.2010.811.0041

 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: GSM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇAO S/A, 

AGROPECUARIA PAIAGUAS LTDA, AGROPECUARIA RIO VERDE LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGILDO VINÍCIUS DA ROCHA 

DREYER - OAB:76743/RS, JULIANO MOGNOL - OAB:78184/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 386577 Nr: 22339-32.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. CALIANI & CIA LTDA - ME, MARCOS 

ROBERTO CALIANI, JANAINA NARA PIRES

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 792831 Nr: 46920-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE CONCEIÇÃO DE AMORIM CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 367529 Nr: 5559-17.2009.811.0041

 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): EMPÓRIO SUL MINAS COMÉRCIO DE GENÊROS 

ALIMENTÍCIOS LTDA, ANTONIO LUIZ GANANCIN, VINICIUS CESARIO 

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para 

localização de bens do executado e ao Renajud e tentativa de localização 

e possível inclusão de restrição junto à veículos em nome dos executados:

- Empório Sul Minas Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda, CNPJ 

07.554.260/0001-58;

- Antonio Luiz Ganancin, CPF 361.432.439-72;

- Vinicius Cesario Chagas, CPF 060.149.066-57.

II – Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados 

das consultas nos Sistemas Infojud (Receita Federal) e Renajud, em 05 

(cinco) dias, dando o regular andamento ao feito.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 741554 Nr: 38370-59.2011.811.0041

 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): D´CASA COMERCIO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, GILBERTO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13604-A, REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - 

OAB:17209/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Conforme documentos carreados aos autos, o exequente não localizou 

valores para penhora em dinheiro na conta dos executados, defiro o 

pedido de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para localização 

de bens dos executados:

- D’ Casa Comércio Materiais para Construção Ltda (nome fantasia: D’ 

Casa Materiais para Construção), CNPJ 01.657.459/0001-25;

- Gilberto Teixeira, CPF n. 168.116.311-04.

Visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035799-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO SOUZA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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. 

1035799-54.2018 (PJE) Decisão Interlocutória Vistos etc. Luiz Eduardo 

Souza Duarte ajuizou Ação de Revisão Contratual em face de Itaú 

Unibanco S/A. Afirma o requerente que firmou com o requerido, contrato 

para aquisição do veículo descrito na exordial. Que o contrato foi firmado 

no valor de no valor de R$ 16.104,02 (dezesseis mil, cento e quatro reais 

e dois centavos), financiados em 26 parcelas de R$ 859,68 (oitocentos e 

cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos), mensais. Que há 

cobrança neste de juros abusivos, capitalização de juros, tarifas 

administrativas e encargos moratórios exorbitantes. Pede o depósito em 

Juízo do valor que entende devido, qual seja, o montante de R$ 485,13 

(quatrocentos e oitenta e cinco reais e treze centavos). 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 pelo 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 o 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 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 ; 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 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. Ademais, o 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 
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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$ 859,68 (oitocentos e cinquenta e nove reais 

e sessenta e oito centavos), sendo que o autor objetiva realizar os 

depósitos no valor que entende devido de R$ 485,13 (quatrocentos e 

oitenta e cinco reais e treze centavos). Assim, os depósitos são a menor, 

não no montante contratado. Todavia, pode o 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 o 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$ 859,68 (oitocentos e cinquenta e 

nove reais e sessenta e oito centavos). Junto com a consignação, o 

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 do 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 do 

autor. 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, 05 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035805-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA APARECIDA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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. 

1035805-61.2018 (PJE) Decisão Interlocutória Vistos etc. Nayara 

Aparecida de Sousa ajuizou Ação de Revisão Contratual em face de 

Banco Bradesco Financiamentos S/A. Afirma a requerente que firmou com 

o requerido, contrato de financiamento, para aquisição da motocicleta 

descrita na exordial. Que o contrato foi firmado no valor de R$ 12.020,00, 

tendo pago à vista o valor de R$ 4.380,00, tendo financiado o restante 36 

parcelas de R$ 403,75 (quatrocentos e três reais e setenta e cinco 

centavos). Que há cobrança neste de juros abusivos, capitalização de 

juros, tarifas administrativas e encargos moratórios exorbitantes. Pede o 

depósito judicial das prestações em atraso, todavia, no montante que 

entende devido, no valor de R$ 304,70 (trezentos e quatro reais e setenta 

centavos). 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. 
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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$ 403,75 

(quatrocentos e três reais e setenta e cinco centavos), sendo que a 

autora objetiva realizar os depósitos no valor que entende devido de R$ 

304,70 (trezentos e quatro reais e setenta centavos). 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$ 403,75 

(quatrocentos e três reais e setenta e cinco 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, 05 de novembro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035817-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COPERTINO PEDRO CELESTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

J. B. DE OLIVEIRA LOCADORA DE VEICULOS - ME (RÉU)

RENATO SILVERA BARTZ (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1035817-75.2018 (PJE) Decisão Interlocutória Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Ordinária de Obrigação de Fazer C/C Indenizatória proposta por 

Copertino Pedro Celestino contra Renato Silveira Bartiz, Elton Vieira 

Simoncelio ME (Senna Veículos Rent a Car) e Banco Bradesco, 

devidamente qualificados na inicial. Compulsando os autos, observo que a 

presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à relação 

tipicamente bancária. Com efeito, trata-se de ação de obrigação de fazer, 

em que objetiva o requerente, com fundamento em Contrato Particular de 

Compromisso de Compra e Venda, firmado entre as partes, que alega 

devidamente quitado, obter a transferência do veículo para o seu nome. 

Aduz que o veículo se encontra em nome de terceiro estranho ao 

contrato, qual seja a requerida: Elton Vieira Simoncelio ME (Senna Veículos 

Rent a Car). Postulando ainda o ressarcimento por danos morais 

supostamente sofridos. 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: “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. Desse modo, tenho que, em se tratando o objeto da ação 

de responsabilidade civil, em que busca o requerente a transferência de 

propriedade do veículo, que alega estar em nome de terceiro estranho ao 

contrato de compra e venda realizado, cujo objeto da lide não atende às 

especificações da competência desta vara, por não ser relação bancária, 

a declaração de incompetência e a determinação de redistribuição é 

medida que se impõe. Neste sentido: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS (DESPESAS 

REALIZADAS) MORAIS E LUCROS CESSANTES POR NEGATIVA DE 

COBERTURA SECURITÁRIA – MATÉRIA SEM CUNHO FINANCEIRO – 

COMPETÊNCIA DA VARA DE FEITOS GERAIS. PEDIDO IMPROCEDENTE. Em 

se tratando de pedido visando ao ressarcimento por danos materiais 

(despesas realizadas e lucros cessantes), cumulada com danos morais 

contra seguradora que negou a respectiva cobertura securitária, não se 

enquadra na competência privativa das Varas Especializada de Direito 

Bancário de que trata o Provimento nº 004/2008/CM - TJMT, posto não 

corresponder a matéria de cunho exclusivamente financeiro. (CC, 

18993/2012, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data do 

Julgamento 04/10/2012, Data da publicação no DJE 17/10/2012) (grifo 

nosso) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAL E MORAL POR NEGATIVA DE COBERTURA 

SECURITÁRIA - MATÉRIA SEM CUNHO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA DA 

VARA DE FEITOS GERAIS. CONFLITO PROCEDENTE. O pedido de 

responsabilização civil e ressarcimento por danos materiais e morais 

contra seguradora que negou a respectiva cobertura securitária, não se 

enquadra na competência privativa das Varas Especializada de Direito 

Bancário de que trata o Provimento nº 004/2008/CM - TJMT. (CC, 

10324/2011, DES.JURACY PERSIANI, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 03/11/2011, 

Data da publicação no DJE 09/11/2011) (grifo nosso) Assim, reconheço e 

declaro a incompetência deste Juízo para continuar processando esta 

demanda, em relação ao objeto da ação, que se visa constituir, devendo 

estes autos ser remetidos ao cartório distribuidor para que seja realizada 

a redistribuição do mesmo a alguma das Varas Cíveis de Feitos Gerais 

desta Comarca, portanto, Juízo competente. Publique-se. Intimem-se e 

cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 05 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035838-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN DA SILVA DALLAPRIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo nº 

1065838-51.2018 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos e etc. Compulsando 

os autos observo que trata-se de carta precatória, em que a parte autora, 

interessada, requereu diretamente ao juízo da Comarca onde foi localizado 

o veículo com vistas à sua apreensão, através de simples requerimento, 

consoante permite o artigo 3º parágrafo 12 do Decreto Lei 911/69 (incluído 

pela Lei n. 12.043/2014). Promovido o recolhimento das custas mínimas da 

CP, defiro liminarmente o pedido de busca e apreensão, 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, a ser cumprido no endereço 

informado na carta precatória: Av. Manoel José de Arruda, 3100 - Jardim 

Europa, Cuiabá - MT, 78070-140, do bem, veículo, MODELO VOYAGE CL 

MA, MARCA VOLKSWAGEN, PLACA QBJ1951, COR BRANCA, RENAVAN 

1039077444 E CHASSI 9BWDA45U4FT099310, 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, 05 de 

novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035922-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM DA SILVA PEREIRA (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. 

1035922-52.2018 (PJE) Decisão Interlocutória Vistos etc. Willian da Silva 

Pereira 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 o requerente que em 

novembro/2011, foi procurado 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 o autor 

concordado com a proposta, comprometeu-se o banco requerido em 

enviar, posteriormente, por meio postal, cópia do contrato. Explica que no 

dia 04/11/2011, o requerente teve creditado em sua conta corrente do 

Banco do Brasil via TED - o valor de R$ 1.120,00 (mil cento e vinte 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$ 1.120,00 - 

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 
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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, do Id 16017032, 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, 05 de novembro 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: 1036387-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAB MELO 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: 

1036387-61.2018.8.11.0041. 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 FLEX, 

CHASSI 9BD17164G85133556, PLACA APM8024, RENAVAM 945471980, 

COR BRANCA, ANO 07/08, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL, 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, 05 de 

novembro 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: 1036358-11.2018.8.11.0041

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:

MARCUS VINICIUS PAULINO 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: 

1036358-11.2018.8.11.0041. 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 125 

Ano/Modelo: 2017/2017 Cor: VERMELHA Chassi N°: 9C2JC4830HR420348 

Placa: QCS7919 Renavam: 1135867787, 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, 05 de 

novembro 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: 1036532-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINA DE SAMPAIO 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: 

1036532-20.2018.8.11.0041. 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: CG 160 FAN ESDI 

Ano/Modelo: 2017/2017 Cor: PRETA Chassi N°: 9C2KC2200HR518691 

Placa: QCB7183 Renavam: 1131183646, 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 
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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, 05 de 

novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034271-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEYDE FERREIRA DE VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1034271-82.2018 (PJE) Decisão Interlocutória Vistos etc. Neyde Ferreira 

de Vasconcelos ajuizou Ação Revisional em face de Banco Cetelem S/A. 

Afirma a requerente que firmou diversas operações financeiras com o 

banco requerido. Explica que não tendo tido acesso aos referidos 

contratos, obteve cópia dos mesmos por meio da medida cautelar de 

exibição de documentos nº 1018619 -59.2017.8.11.0041, em trâmite na 3ª 

Vara de Direito Bancário de Cuiabá/MT. Alega a existência de cláusulas 

abusivas nos contratos, dentre elas, defende que os juros remuneratórios 

incidentes no contrato estão muito acima da normalidade e a incidência 

indevida de capitalização ilegal de juros. Postula pelo deferimento da 

gratuidade da justiça e da inversão do ônus da prova, requerendo a 

incidência do Código de Defesa do Consumidor. 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). Cite-se o banco requerido, para querendo contestar o feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos 

arts. 344 e 346, ambos do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 05 de novembro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036017-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONIL DOMINGOS DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONIL DOMINGOS DA SILVA CAMPOS OAB - MT1815 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL 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. 

1036017-82.2018 (PJE) Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 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. II – 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). III – 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, 05 de 

novembro 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: 1034171-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DE VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXECUTADO)

EVANILDES DIAS LEITE (EXECUTADO)

LEILA GOMES CARDOSO (EXECUTADO)

RODOLFO MURILO GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034171-30.2018.8.11.0041. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 1. 

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 
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Códex. 2. 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. 3. 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. 4. 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. 5. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do 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. 

M/Cuiabá, 05 de novembro 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: 1034560-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DE MATOS DA SILVA (EXECUTADO)

L. DE MATOS DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034560-15.2018.8.11.0041. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 1. 

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. 2. 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. 3. 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. 4. 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. 5. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do 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. 

M/Cuiabá, 05 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027375-23.2018.8.11.0041

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:

FABRICIA LOPES SAMPAIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1027375-23.2018.8.11.0041. SENTENÇA Vistos etc. Bradesco 

Administradora de Consórcios S/A propôs Ação de busca e apreensão, 

em face Fabrícia Lopes Sampaio, no entanto, requereu, na petição de Id 

15099890, a desistência do feito. Em consequência, JULGO EXTINTA A 

LIDE sem resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do 

Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se houver, deverão ser 

arcadas pela parte autora. Deixo de determinar eventuais baixas de 

restrições, tendo em vista inexistirem ordens emanadas por este Juízo 

neste sentido, realizando as restrições. 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. M/Cuiabá, 05 de 

novembro 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

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1028663-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILTON ANGELO DA SILVA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ OAB - MT25135/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1028663-06.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: ADMILTON ANGELO DA SILVA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Vistos etc. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso em face dos réus Estado de Mato Grosso, 

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Admilton Ângelo da 

Silva, objetivando a nulidade do Ato n.º 027/1992 e por arrastamento, 

todos os atos administrativos subsequentes, emanados pelo segundo réu, 

o qual concedeu ao terceiro requerido, segundo o Ministério Público, a 

indevida efetivação e enquadramento funcional em cargo diverso do qual 

foi estabilizado, sem concurso público. Por meio da decisão proferida em 

31/8/2018 - Id. 15111917 -determinou-se a citação dos réus, os quais 

apresentaram contestações em 25/9/2018 –Id. 15546535 (Assembleia 

Legislativa do Estado de Mato Grosso), 1º/10/2018– Id. 15667108 

(Admilton Ângelo da Silva). Por sua vez, o Estado de Mato Grosso se 

absteve de contestar a presente ação, pugnando pela procedência dos 

pedidos contidos na inicial (id. 15457131) A tempestividade foi certificada 

em 1º/10/2018– Id. 15672131. Impugnação às contestações apresentada 

pelo Ministério Público Estadual 25/10/2018 – Id. 16146612. É o relato do 

necessário. Decido. Diante da possibilidade de julgamento antecipado da 

lide, determino que as partes se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias 

se resta alguma prova a ser produzida neste Juízo, especificando com 

objetividade quais são e, também, justificando a pertinência das mesmas. 

Após o decurso do prazo, certifique-se, em seguida, voltem-me os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. 

(assinado eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1081749 Nr: 2397-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDFMB, RDM, PCL, JLL, NDCEF, VDFD, APDS, 

JECO, KR, VRF, SADS, RFDC, JODS, EDP, RJMDR, LMDS, FCDP, PPLE, 

MCLGO, CHCDPDEDLL, ELGO, WFDV, AVDA, VPDA, RGDSS, LAMQ, JMB, 

JB, DCEASL, LDSEEGEPL, LTAL-, MSDADMDOLM, MCLGO-M, IC, GTELT, 

GESLM, LSB, LMP, AVDA-, G–SDIL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, ALMINO AFONSO FERNANDES - OAB:3498-B/MT, 

ALMINO AFONSO FERNANDES JÚNIOR - OAB:OAB/DF 42.516, 

ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - OAB:5324/MT, AUGUSTO BOURET 

- OAB:22.974, AUGUSTO BOURET ORRO - OAB:22.974, CESAR 

AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB-MT 13.034, CORINA 

PISSATO - DEFENSORA PUBLICA - OAB:DEFENSORA PUBLI, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FABIAN 

FEGURI - OAB:16.739/MT, GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7082, GUSTAVO LISBOA FERNANDES - OAB:41233, JOÃO FARIAS 

GOMES - OAB:2640, JOSÉ NASCIMENTO DE CARVALHO - OAB:2320, 

JUAREZ PAULO SECCHI - OAB:OAB/MT 10.483, LINOIR LAZZARETTI 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 13.666, MARIO GONÇALVES MENDES NETO - 

OAB:12142, MAUREN LAZZARETTI - OAB:6968, PAULO ANTONIO 

GUERRA - OAB:OAB/MT 16.276, RICARDO S. SPINELLI - 

OAB:15.204/MT, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA 

- OAB:7031, UEBER R. DE CARVALHO - OAB:OAB/MT 4.754, UEBER R. 

DE CARVALHO - OAB:4.754, UEBER R. DE CARVALHO - OAB:OAB/MT 

4.754, VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - OAB:6975/MT, VINICIUS 

MANOEL - OAB:19.532-B/MT, VINICIUS MANOEL - OAB:19.532/B, 

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - OAB:12649/MT, VLADIMIR 

MARCIO YULE TORRES - OAB:13.251, VLADIMIR MARCIO YULE 

TORRES - OAB:13.251/MT

 Vistos etc.

Defiro o requerimento constante na petição da ref. 356, para determinar 

que o mandado de avaliação seja redistribuído a outro oficial de justiça, 

haja vista a notícia que o oficial a quem o mandado seria distribuído se 

aposentou.

Consigne-se no mandado que, na avaliação, deverão ser considerados o 

imóvel e benfeitorias porventura edificadas, ainda que não conste a 

respectiva averbação na matrícula imobiliária.

Considerando que são constantes as falhas do sistema na montagem de 

processos que contém muitos arquivos, defiro o requerimento constante 

na petição da ref. 360, devendo o advogado providenciar quantas mídias 

(DVD-R) forem necessárias para a gravação do arquivo do processo.

Defiro o requerimento ministerial de ref. 373 e suspendo o processo pelo 

prazo de trinta (30) dias, findo o qual os autos deverão ser remetidos com 

vista ao Ministério Público, para indicação dos endereços dos requeridos 

ainda não encontrados.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 293007 Nr: 11305-31.2007.811.0041

 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: ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA ESTADUAL 

DE SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE AUREA DE ARRUDA, COOPERATIVA 

CONDOMINAL AUTONOMA LTDA - COAUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CRISTIANO 

ALENCAR PAIM - OAB:Proc do Estado, FABIOLA PAULINO GARCIA - 

OAB:PROC. DO ESTADO, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, FREDERICO AZEVEDO E SILVA - OAB:6879, NARJARA 

ALINE BRAZ DA SILVA - OAB:12928

 Vistos etc.

 Defiro conforme requerido pelo Estado de Mato Grosso.

 Considerando a sistemática introduzida pelo Novo Código de Processo 

Civil, que incentiva a conciliação, intimem-se as requeridas, por seus 

patronos para que manifestem sobre a possibilidade de acordo, podendo, 

caso queiram, entrar em contato diretamente com o Procurador do Estado 

pelo endereço eletrônico pedrocarone@pge.mt.gov.br.

 Suspendo o feito pelo prazo de sessenta (60) dias, para que as partes 

possam viabilizar o acordo.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1220273 Nr: 11551-75.2017.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLADEMILCE ARRUDA CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 O banco requerido foi intimado, via mandado, para apresentar os 

documentos indicados pela requerente, na inicial, contudo, quedou-se 

inerte, conforme certidão de fl. 28.

 Assim, intime-se a requerente, por seu patrono, para que manifeste, 

requerendo o que entender necessário, no prazo de dez (10) dias.

 Havendo manifestação ou decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 881227 Nr: 17536-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

HERMENEGILDO MARQUES MACIEL, EVANIR SILVA COSTA, BRIGIDA 

PINTO DE MORAES, CATULINO CATARINO DE MELO, GISELIA SALES DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER CESAR FACHONE - 

OAB:PROM. JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, BRUNO 

CARVALHO DE SOUZA - OAB:MT 19.198, MARIANA ALMEIDA 

GIRALDELLI - OAB:MT 22761/B, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS 

SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 Vistos etc.

 Analisando detidamente os autos, verifico que a requerida Brigida Pinto de 

Morais foi citada na pessoa de sua filha, Rosicleide Pinto de Morais, que 

seria também sua procuradora (fl. 2.760).

 No entanto, não foi juntada copia do instrumento de procuração, portanto, 

não se tem conhecimento sobre quais poderes teriam sido conferidos à 

procuradora da requerida, de modo a assegurar a validade do ato 

citatório.

 Desta forma, considerando o teor da informação prestada no ofício 

juntado à fl. 2.750, oficie-se a Coordenadoria de Gestão de Pessoas da 

Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso solicitando que seja informado se 

nos arquivos da requerida consta copia do instrumento de procuração, 

devendo, em caso positivo, encaminhar copia a este Juízo, no prazo de 

cinco (05) dias, informando, também, se o processo de aposentadoria foi 

finalizado.

 Após, conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 246121 Nr: 13890-90.2006.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARP CAMPOS - ME, CASSIO LUIZ DA SILVA 

CAMPOS, PAULO ROBERTO COSTA, ÉLCIO HARDOIM, JOSÉ MARTINHO 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ELISABETE 

FERREIRA ZILIO (PROC. DO ESTADO) - OAB:, MÔNICA PAGLIUSO 

SIQUEIRA (PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O, Natalia de Andrade 

Castelo Branco Diniz (Procuradora do Estado de Mato Grosso) - 
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OAB:OAB/CE 20888, ROBERTO APARECIDO TURIN - OAB:PROMOTOR 

JUSTIÇ, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR 

DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DOS SANTOS - 

OAB:14.363/MT, ARDONIL MANOEL GONZALEZ JUNIOR - OAB:13945, 

ELLEN ADRIANE S. CLEMENTINO - OAB:8.951/MT, LEOPOLDO DE 

MORAES GODINHO JUNIOR - OAB:13565, MAURO MAX ARRUDA 

ABREU - OAB:4485, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2.693-B/MT, 

REALINO DA ROCHA BASTOS - OAB:5713, RENATA ORTELHADO 

MENDES PEDRI - OAB:9.801MT, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301/MT, TARCILA GRACIANI DE SOUZA - OAB:12005, THALES 

AUGUSTO CALDEIRA DA BASTOS - OAB:8.586/MT, WALQUIRIA 

APARECIDA ALEXANDRE DA SILVA - OAB:18.633

 Vistos etc.

 Tendo em vista o provimento do agravo de instrumento interposto pela 

defesa do requerido Elcio Hardoim em relação à decisão que determinou o 

desentranhamento de documentos (fls. 3.594/3.597), intime-se o 

requerido, por seu patrono, via DJE para, querendo e no prazo de quinze 

(15) dias, juntar os documentos que entende pertinentes à defesa, nos 

termos do mencionado v. acordão.

 Com a juntada dos documentos, abra-se vista ao representante do 

Ministério Público para manifestação.

 Após, conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1245191 Nr: 19633-95.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BERNARDETE DE SOUZA ALEKNOVIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA CONCREMAX CONCRETO, 

ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA

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

MELLO - OAB:MT 5.026, MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - OAB:15.935, 

RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - OAB:15728

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Vistos etc.

 Tendo em vista a natureza desta ação e o disposto nos arts. 9º, 10 e 357, 

todos do Novo Código Civil, que refletem o princípio da colaboração das 

partes, instituído pela nova sistemática processual civil, intimem-se as 

partes para, no prazo sucessivo de dez (10) dias, primeiramente ao 

requerente, manifestarem se concordam com o julgamento do processo no 

estado em que se encontra, ou se pretendem produzir provas.

 Se houver intenção de remeter o feito à fase instrutória, determino que as 

partes, no mesmo prazo acima, indiquem precisamente as provas que 

pretendem produzir, justificando sua pertinência e adequação ao fato que 

se pretende com ela provar, bem como indicar quais as questões de 

direito ainda controvertidas e relevantes (art. 357, II e IV, ambos do CPC).

 Havendo manifestação ou decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1220290 Nr: 11563-89.2017.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DE ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: luiz carlos - OAB:, luiz paulo 

da silva - OAB:, ricardo luiz blundi - OAB:, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido de exibição de documentos 

e improcedente o pedido de declaração de existência de conta salário. Por 

consequência, julgo extinto o processo, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais, na forma do art. 90, do CPC. Transitada em julgado, 

procedam-se as anotações necessárias e não havendo pendências, 

arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe.Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1132124 Nr: 23926-45.2016.811.0041

 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, VERA LUCIA 

RODRIGUES MIRANDA, ZILDA DE ALMEIDA CLAÚDIO, TEREZINHA 

GONÇALINA BEZERRA SILVA, MTPREV - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, 

VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago de Sousa Afonso da Silva 

- OAB:0

 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, MARCELO ANTONIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 21332

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a sentença proferida na ref. 18 e a 

decisão constante na ref. 23, não foram integralmente cumpridas.

Como se vê na sentença mencionada, a inicial foi indeferida, com a 

consequente extinção do processo em relação à Therezinha Gonçalina 

Bezerra Silva e Zilda de Almeida Cláudio, no entanto, ambas continuam 

figurando no polo passivo e, inclusive, foram citadas desta ação.

Não obstante, a decisão que consta na ref. 23, que recebeu a emenda da 

inicial, foi expressa ao consignar que esta ação prosseguiria apenas em 

relação aos requeridos Vera Lucia Rodrigues Miranda e Valdomiro Antonio 

da Silva Junior.

 Desta forma, declaro nulas as citações de Therezinha Gonçalina Bezerra 

Silva e Zilda de Almeida Cláudio e determino que o registro e cadastro do 

processo seja retificado, para constar no polo passivo apenas Vera Lucia 

Rodrigues Miranda e Valdomiro Antonio da Silva Junior.

 Após a devida retificação, retornem os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1289038 Nr: 4634-06.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENILSON JESUS DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX - CONCRETO DE MATO GROSSO 

LTDA

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

MELLO - OAB:MT 5.026, MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - OAB:15935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT

 Vistos etc.

 Tendo em vista a natureza desta ação e o disposto nos arts. 9º, 10 e 357, 

todos do Novo Código Civil, que refletem o princípio da colaboração das 

partes, instituído pela nova sistemática processual civil, intimem-se as 

partes para, no prazo sucessivo de dez (10) dias, primeiramente ao 

requerente, manifestarem se concordam com o julgamento do processo no 

estado em que se encontra, ou se pretendem produzir provas.

 Se houver intenção de remeter o feito à fase instrutória, determino que as 

partes, no mesmo prazo acima, indiquem precisamente as provas que 

pretendem produzir, justificando sua pertinência e adequação ao fato que 

se pretende com ela provar, bem como indicar quais as questões de 

direito ainda controvertidas e relevantes (art. 357, II e IV, ambos do CPC).

 Havendo manifestação ou decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1290020 Nr: 4920-81.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHIRLEI SOARES DE LARA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX - CONCRETO DE MATO GROSSO 

LTDA

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

MELLO - OAB:MT 5.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT

 Vistos etc.

 Tendo em vista a natureza desta ação e o disposto nos arts. 9º, 10 e 357, 

todos do Novo Código Civil, que refletem o princípio da colaboração das 

partes, instituído pela nova sistemática processual civil, intimem-se as 

partes para, no prazo sucessivo de dez (10) dias, primeiramente ao 

requerente, manifestarem se concordam com o julgamento do processo no 

estado em que se encontra, ou se pretendem produzir provas.

 Se houver intenção de remeter o feito à fase instrutória, determino que as 

partes, no mesmo prazo acima, indiquem precisamente as provas que 

pretendem produzir, justificando sua pertinência e adequação ao fato que 

se pretende com ela provar, bem como indicar quais as questões de 

direito ainda controvertidas e relevantes (art. 357, II e IV, ambos do CPC).

 Havendo manifestação ou decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1130909 Nr: 23377-35.2016.811.0041

 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, MARIA 

TRINDADE PEREIRA ARAÚJO, WAGNER TAQUES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT, FABIANO ALVEZ ZANARDO - 

OAB:OABMT 12770, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405, JOSE 

KROMINSKI - OAB:OAB/MT 10.896, KALYNCA SILVA INEZ DE 

ALMEIDA - OAB:15598/O, LUCAS BERNARDINO - OAB:12.027/MT, LUIZ 

FERNANDO BARRETO MARTINS - OAB:21.306, MARCIANO XAVIER 

DAS NEVES - OAB:11.190

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial para, 

diante da flagrante inconstitucionalidade, determinar que o Estado de Mato 

Grosso se abstenha de conceder novas estabilidades a servidores não 

concursados, que tenha como fundamento a decisão proferida pelo 

Colégio de Procuradores da Procuradoria-Geral do Estado (Processo nº 

2.136/CPPGE/2009) ou qualquer outra interpretação que não encontre 

respaldo no ordenamento legal e constitucional vigente; declarar a 

nulidade dos Decretos n. 3.119 e n. 3.100, que concederam indevidamente 

a estabilidade no serviço público aos requeridos Maria Trindade Pereira 

Araújo e Wagner Tavares da Cunha, respectivamente e ainda; declarar 

nulo todos os atos administrativos subsequentes de enquadramentos, 

progressões na carreira, incorporações e etc.Condeno os requeridos 

Maria Trindade Pereira Araújo e Wagner Tavares da Cunha, ao pagamento 

das custas judiciais e despesas processuais pro rata, deixando de 

condenar o Estado de Mato Grosso, uma vez que é isento. No tocante aos 

honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil 

pública movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou vencido. 

Transitada em julgado a sentença, o Estado de Mato Grosso deverá ser 

intimado, na pessoa de seu representante legal para, no prazo de 15 

(quinze) dias, interrompa o pagamento aos requeridos Maria Trindade 

Pereira Araújo e Wagner Tavares da Cunha, de qualquer remuneração, 

subsídio etc., proveniente e decorrente dos Decretos n. 3.119 e n. 3.100, 

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 

a b r a - s e  v i s t a  a o  r e p r e s e n t a n t e  d o  M i n i s t é r i o 

Público.Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1145040 Nr: 29653-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIA THEREZA COUTO NUNES, ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO, 

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER 

LEGISLATIVO DE MATO GROSO - ISSSPL/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FÚRIO - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - OAB:PROC., FERNANDA CARVALHO BAUNGART - 

OAB:15.370/MT, LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - 

OAB:8.534, PATRYCK DE ARAUJO AYALA - OAB:6831 - PROC.EST, 

RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5985

 Certifico e dou fé,que a petição apresentada pela requerida LIA THERESA 

COUTO NUNES, protocolada em 30/10/2018 sob nº 12000716/2018, está 

em desacordo com o que determina o Provimento nº 65/2014-CGJ, haja 

vista que o presente feito trata-se de processo eletrônico, razão pela qual 

todo e qualquer peticionamento deverá ser realizado pelo Portal Eletrônico 

do Advogado - PEA WEB/VIRTUAL. Assim, conforme autorizado pelo art. 

152, VI, c/c 203, do CPC, remeto o feito a expedição de matéria para 

imprensa a fim de intimar os patronos da requerido Dr. Ricardo Gomes de 

Almeida - OAB/MT 5.985 e/ou Luiz Alberto Derze V. Carneiro - OAB/MT 

15.074 e /ou Fernanda Carvalho Baungart - OAB/MT 15.370, para 

regularizarem o referido protocolo, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038298-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ROSARIO AZEVEDO CONSTANTINO SEABRA DA CRUZ 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1038298-11.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA DO ROSARIO 

AZEVEDO CONSTANTINO SEABRA DA CRUZ REQUERIDO: MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Trata-se de “... Ação de Cobrança c/c Indenização Por Danos Morais” 

(SIC) proposta por Maria do Rosário Azevedo Constantino Seabra da Cruz 

em face do Estado de Mato Grosso e do Mato Grosso Previdência – 

MTPREV objetivando liminarmente“... a concessão da tutela de urgência 

pleiteada, ordenando o pagamento integral das parcelas referentes aos 

meses de janeiro a julho de 2018, a título de pensão por morte devidas à 

requerente, no valor de R$ 118.184,67 (cento e dezoito mil cento e oitenta 

e quatro reais e sessenta e sete centavos), a ser atualizado e corrigido” 

(SIC) e no mérito “...a procedência da pretensão ora deduzida, com a 

consequente condenação dos requeridos ao pagamento integral dos 

valores retroativos de janeiro a julho de 2018 devidos a título de pensão 

por morte, na forma dos cálculos apresentados pelo MTPREV (doc. 10), 

que totalizam R$ 118.184,67 (cento e dezoito mil cento e oitenta e quatro 

reais e sessenta e sete centavos), a ser devidamente corrigidos e 

atualizados, bem como ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 

pelos danos morais provocados à requerente” (SIC – Id. 16298309). É o 

relato do necessário. Decido. Verifico dos autos que a presente ação foi 

distribuída equivocadamente para este Juízo, inclusive, a própria petição 

inicial está endereçada para o Juízo da Fazenda Pública. Nesse contexto, 

diante da incompetência absoluta deste Juízo, remeta-se o feito a uma das 

Varas da Fazenda Pública da Capital. Proceda-se o necessário com a 

urgência que o caso requer. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 5 de 

novembro de 2018. (assinado eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi 

Júnior Juiz de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1036331-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. L. S. (REQUERENTE)

M. D. C. R. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES OAB - MT18798/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1036331-28.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO 

RIBEIRO FRANCO, WALACE LINO SOUTO REQUERIDO: JESSICA VIEIRA 

DOS SANTOS Vistos etc. Defiro a gratuidade postulada, com fundamento 

no art. 98, do CPC. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 155, II). 

Trata-se de Ação de Guarda com pedido de Tutela de Urgência, proposta 

por Maria da Conceição Ribeiro Franco e Walace Lino Souto, em desfavor 

de Jessica Vieira dos Santos, todos devidamente qualificados nos autos, 

visando à guarda da neta Ana Clara Santos Ribeiro dos Reis (6 anos). 

Narra a exordial que, os requerentes são avós paternos da infante, de 

quem esta recebe o auxílio e os cuidados necessários para o pleno 

desenvolvimento, desde 02.02.2013. Aduz, ainda, que após 03 (três) 

meses do nascimento da criança, os genitores mudaram para a cidade De 

Santo Antônio do Leverger-MT, para a casa da parte autora, onde estes 

residiam na época e, ficaram na casa aproximadamente 05 (cinco) meses, 

porém, após esse período, a requerida foi para a cidade de Sorriso-MT, na 

casa da sua genitora, levou consigo a infante e permaneceu. Entretanto, 

após 06 (seis) meses que a requerida estava na sua genitora, a avó 

materna, no dia 02.02.2013, levou a infante até Santo Antônio do 

Leverger-MT, na casa dos autores, com a anuência da requerida e, 

entregou a infante, com o argumento que a genitora não estava levando 

uma vida séria e não teria condições de cuidar da criança. Afirma, ainda, 

que o genitor ajuizou uma ação de guarda, em 2013, porém, no curso do 

processo, manifestou no estudo psicossocial, o interesse em repassar a 

guarda da infante a mãe, tendo em vista que se encontrava com 

dificuldade para se fixar em um emprego, tendo, então, o juízo decretado a 

guarda em favor da requerida. Informa, ainda, que quando fora decretada 

a guarda, a requerida tinha contra si, processos criminais, sendo estes, 

ação de tráfico ilícito e uso indevido de drogas (processo nº 5040 - 

15.2013.811.0037 – Primavera do Leste/MT) e prisão em flagrante 

(Processo 4369 -89.2013.811.0037 – Primavera do Leste/MT), bem como, 

tais comportamentos corroboram ao fato, de que requerida nunca foi atrás 

de cumprir a sentença que determinou a reversão da guarda. Enfatizam, 

ainda, que a procedência da ação, é totalmente favorável, tendo em vista 

que, o pai da infante também convive no mesmo ambiente dos autores. 

Requer, assim, a regularização da guarda de Ana Clara Santos Ribeiro 

dos Reis. É o relato. Fundamento e decido. Os documentos constantes do 

Id. 16090221, demonstram o vínculo de parentesco existente entre os 

autores e a infante, posto que são avós e neta. Observando-se as 

informações trazidas à luz, não resta dúvida de que, neste momento, o 

deferimento do pedido de guarda em favor da parte autora, traz reais 

vantagens para a criança, sendo providência que atende ao seu maior 

interesse, regularizando a situação fática existente. Diante do exposto e 

de tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 33 do ECA, 

DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, pelo que concedo a guarda 

provisória de Ana Clara Santos Ribeiro dos Reis aos requerentes, Maria 

da Conceição Ribeiro Franco e Walace Lino Souto, até ulterior deliberação. 

Como medida de celeridade, designo audiência de tentativa de conciliação, 

para o próximo dia 28 de janeiro de 2019, às 08:30 horas, a ser presidida 

pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a parte ré[1] e, 

intimem-se ambas as partes, a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhadas de seus advogados, fazendo constar do mandado que, na 

hipótese de inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a 

partir da referida solenidade. Intime-se a parte autora, por meio de seu 

ilustre advogado. Realize-se estudo social das partes, com ênfase no 

infante, em 20 (vinte) dias. Notifique-se o nobre Parquet. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 22 de outubro de 2018. Luis Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito em Substituição Legal [1] Jessica Vieira dos Santos – Endereço: 

Rua Damasco, nº 209, Bairro: Jardim Vitória, Cidade: Primavera do 

Leste/MT – CEP 78850 -000. ZONA 03.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1016873-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS KAWAHARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MEYER DA FONSECA OAB - MT7057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE HIROSHI KAWAHARA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT0007635A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à INTIMAÇÃO DAS 

PARTES, por meio dos seus Advogados, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentarem matrícula dos imóveis para devida expedição do formal 

de partilha. CUIABÁ, 5 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Katiúscia Marcelino Correia Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 455034 Nr: 26379-23.2010.811.0041

 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: JANE APARECIDA HADDAD MALOUF, ERICA 

APARECIDA AGUIRRE HADDAD, ROSINETE TOMAZIA DE OLIVEIRA, JOSE 

ORLANDO AGUIRRE HADDAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE YOLANDA MORAIS HADDAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTA ÀGATHA WARMLING - 

OAB:10428, AUGUSTA AGATHA WARMLING - OAB:MT 10428, HILDO 

CASTRO TEIXEIRA - OAB:2251/MT, JOÃO BATISTA SULZBACHER - 

OAB:6889/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTA AGATHA 

WARMLING - OAB:MT 10428, LUDMILLA DE MOURA BOURET - 

OAB:8.476/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PERSION ALDEMANI 

MARTINS DE FREITAS, para devolução dos autos nº 

26379-23.2010.811.0041, Protocolo 455034, 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.: 102404 Nr: 5577-58.1997.811.0041

 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: MANOEL DA CRUZ PINTO FIGUEIREDO, MARIA HELOISA 

PINTO DE FIGUEIREDO "DE CUJUS", ANA DE SOUZA CAMPOS 

FIGUEIREDO, JOÃO FEBRONIO P DE FIGUEIREDO, MARGARIDA PINTO DE 

FIGUEIREDO, ANTONYIO CYRILLOPINTO DE FIGUEIREDO "DE CUJUS", 

HELENA FATIMA CAMPOS FIGUEIREDO, PEDRO NETO DE CAMPOS 

FIGUEIREDO, FRANCISCO DE CAMPOS FIGUEIREDO, ARGEMIRO MARIA DE 

CAMPOS FIGUEIREDO, ALGENIZA DE CAMPOS FIGUEIREDO NETA "DE 

CUJUS", ADRIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA rep.por José Idil de Oliveira, 

ANNA PAULA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA rep. por José Idil de Oliveira, 

JOSUÉ DE CAMPOS FIGUEIREDO, CÁCIA PAULINETE PEREIRA, IZIO PINTO 

DE FIGUEIREDO "DE CUJUS", JULIETE MARIA PINTO DE FIGUEIREDO, LUIZ 

CARLOS DE CAMPOS FIGUEIREDO, MARCIA MARIA DE CAMPOS 

FIGUEIREDO COSTA, MARIA AUXILIADORA PINTO DE FIGUEIREDO "de 

cujus", LEIDE ALCEDINA DE FIGUEIREDO, SONIZI ALCEDINA FIGUEIREDO 

DE OLIVEIRA, IZILEI MARCOS PINTO DE FIGUEIREDO, FRANCISCO PINTO 
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DE FIGUEIREDO NETO, SIMONE PINTO DE FIGUEIREDO, ANDERSON 

LOUREÇO PINTO DE FIGUEIREDO, EVANDRO MARCO PINTO DE 

FIGUEIREDO, TÂMARA BENVIDA PINTO DE FIGUEIREDO, LAURO ZITO 

PINTO DE FIGUEIREDO, MARIANA PINTO DE FIGUEIREDO, ANTONIETE 

PAULA PINTO DE FIGUEIREDO, PAULINETE JOÃO PINTO DE FIGUEIREDO, 

JANETE MARCINA PINTO DE FIGUEIREDO, MARINETE ARGEMIZA PINTO DE 

FIGUEIREDO, FRANCISNETE KATIA PINTO DE FIGUEIREDO, ELIZABETH 

PINTO DE FIGUEIREDO, GENY LOMBARDI, ROSANGELA GOMES DE 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEMIZA DE CAMPOS FIGUEIREDO (de 

cujus)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:5271/MT, CARLOS EDUARDO FRANÇA - OAB:3055/MT, CARLOS 

EDUARDO PEREIRA BRAGA - OAB:12.572/MT, CELSO GUEDES 

MAXIMILIANO - OAB:3071/MT, GABRIELA DA SILVA BIGIO TARDIN - 

OAB:6.822/MT, JÚLIO TARDIN - OAB:4479, KESIA MARTINS FORTES 

DOS REIS - OAB:16125-B, MANOELLA LEANDRO C. DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 13.801, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - OAB:4.410/MT, 

NÚBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6.247OABMT, RONALDO 

LUIZ DE ARAUJO - OAB:2.909/MT, WANTUIR LUIZ PEREIRA - 

OAB:11171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS 

ALEXANDRE SCHOFFEN, para devolução dos autos nº 

5577-58.1997.811.0041, Protocolo 102404, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036501-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME BENEDITO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIELLE BOTTARO OAB - MT16758/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STUART CARLOS BUENO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1036501-97.2018.8.11.0041. AUTOR(A): GUILHERME BENEDITO DA SILVA 

RÉU: STUART CARLOS BUENO DA SILVA Vistos etc. Defiro a gratuidade 

processual, nos termos do art. 98, do CPC. Trata-se de Ação de 

Exoneração de Alimentos, proposta por Guilherme Benedito da Silva, em 

face de Stuart Carlos Bueno da Silva, devidamente qualificados nos autos. 

O pedido de antecipação da tutela de urgência poderá ser concedido, 

liminarmente, quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de 

dano, ou risco ao resultado útil do processo, com base nos requisitos 

ínsitos no art. 300 do Código de Processo Civil que estabelece: “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.” A probabilidade do direito exigida pelo caput 

do art. 300, do Código de Processo Civil, entendida como aparência quanto 

à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, restou 

demonstrada nos autos, de acordo com as provas apresentadas pelo 

autor, tendo em vista que seu filho Stuart (33 anos),já atingiu a maioridade, 

bem como, concluiu o ensino superior, como mostra os documentos 

constantes dos Ids. 16095275, 16095278 e 16095257. Diante do exposto, 

com fulcro no art. 300 do CPC, defiro a liminar pretendida, pelo que, 

exonero, provisoriamente, o autor do pagamento dos alimentos, até ulterior 

deliberação. Designo audiência de conciliação, para o próximo dia 03 de 

dezembro de 2018, às 09:30 horas, a ser presidida pelo ilustre Conciliador 

desta Vara Judicial. Cite-se a parte ré[1] e, intimem-se ambas as partes, a 

fim de que compareçam à audiência, acompanhadas de seus advogados, 

fazendo constar do mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, 

o prazo de defesa começará a fluir, a partir da referida solenidade. 

Oficie-se a SEGES[2], para que, cesse o desconto dos alimentos, em folha 

de pagamento do alimentante, até ulterior deliberação. Intime-se a parte 

autora, por meio de sua ilustre advogada. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de 

outubro de 2018. Luis Fernando Voto Kirche Juiz de Direito em 

Substituição Legal [1] Stuart Carlos Bueno da Silva – Endereço: Rua Santa 

Luzia, nº 81, Bairro: Cidade Verde, Cidade: Cuiabá/MT, CEP:78028 -610. 

ZONA 02. [2] Endereço: Complexo Paiaguás - R. C, Bloco III, s/n - Centro 

Político Administrativo, Cuiabá - MT, 78050-970.

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1038146-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANAISA BORGES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUYAN MAGALHAES DE LIMA OAB - MT14353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL SENA LIMA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

KAREN CAROLINE FERREIRA PEREIRA (TESTEMUNHA)

RITA DE CASSIA ROSSINI (TESTEMUNHA)

EVELYN MARIA AGUIRRE HADDAD (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1038146-94.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANAISA BORGES CARVALHO REQUERIDO: RAPHAEL 

SENA LIMA Vistos etc. Diante das informações do id.16168791, acerca da 

impossibilidade de comparecimento da culta advogada da parte autora, na 

solenidade agendada no id.15832913, redesigno a referida audiência para 

o dia 13 de fevereiro de 2019, às 14:30 horas. Notifique-se o digno 

Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de outubro de 

2018. Luis Fernando Voto Kirche Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003537-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA MARTINS MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO OAB - MT0012760A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

gabriel monteiro (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1003537-51.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): ELIZA MARTINS MONTEIRO RÉU: GABRIEL MONTEIRO Vistos 

etc. DEFIRO o pedido do id. 15922187, para levantamento do importe de R$ 

39.810,66 (trinta e nove mil oitocentos e dez reais e sessenta e seis 

centavos) para pagamento do débito tributário, devidamente comprovado 

por meio da guia que o acompanha, cujo pagamento devera ser 

comprovado, em 15 (quinze) dias. EXPEÇA-SE o necessário alvará 

eletrônico, depositando-se o numerário na conta bancária de Luis David 

Bastos Peixoto, CPF: 029.866.156-00, junto ao Banco Bancoob (756), 

agência 4425, conta corrente: 8582459. Outrossim, concedo o prazo de 

15 (quinze) dias, para que, a parte autora, regularize a renúncia de 

direitos hereditários, assim como, para que junte as certidões negativas de 

débitos, perante às Fazendas Públicas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de 

outubro de 2018. Luis Fernando Voto Kirche Juiz de Direito em 

Substituição Legal

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1022932-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINAH RIBEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

ZUILA RIBEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim OAB - MT0006706A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANO RIBEIRO RODRIGUES (REQUERIDO)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1022932-63.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ZUILA RIBEIRO RODRIGUES, 

DINAH RIBEIRO RODRIGUES REQUERIDO: MARIANO RIBEIRO RODRIGUES 

Visto. Considerando o disposto na petição com id. 14495302, apenas a 

requerente Dinah revogou os poderes do seu patrono. Logo, o advogado 

permanece como representante da requerente Zuila. Portanto, intime-se a 

requerente Dinah Ribeiro Rodrigues, pessoalmente, por carta com aviso de 

recebimento, para que constitua novo advogado, sob pena de sua 

exclusão do polo ativo da ação. Não recebida a correspondência no 

endereço informado nos autos, intime-se por edital. Anoto, oportunamente, 

que já foi elaborada perícia multidisciplinar com o requerido, conforme 

laudo juntado com id. 10720116. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se e dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1024696-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENIC SANTOS DA SILVA DIAS OAB - MT24729/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INTERESSADO)

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 S P A C H O  P r o c e s s o : 

1024696-50.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JANE SANTOS DA SILVA 

INTERESSADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 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. Em análise a 

inicial e os documentos acostados, verifico que a certidão de óbito informa 

que o de cujus deixou 05 (cinco) filhos, porém apenas 01 (um) filho 

requereu o Alvará Judicial. Portanto, até prova em contrário, todos têm 

direito ao que pleiteia o requerente. Sobre isso, diga o autor no prazo de 

15 (quinze) dias. Decorrido o prazo legal, com ou sem manifestação, 

abra-se vista ao Ministério Público, por haver interesse de menor. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006987-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE OAB - MT0012468A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO SARRIS (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 S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006987-02.2018.8.11.0041. REQUERENTE: DANIELE PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: LEANDRO SARRIS Vistos. Analisando a inicial e os 

documentos acostados, verifico que foi determinada emenda a inicial (id. 

12367705), mas consta certidão informando que decorreu o prazo sem 

que houvesse manifestação da requerente; entretanto, considerando o 

pedido de reconsideração, informando que o certificado digital estava 

inoperante, e que foi necessária a aquisição de nova certificação, 

prejudicando sobremaneira a petição nestes autos (id. 13245617), por ora, 

deixo de indeferir a petição inicial, bem como de determinar a extinção do 

processo. Verifico que a emenda da inicial (Id. 13245617 e 15587508), 

não atingiu a finalidade da ordem proferida em Id. 12367705, que 

determinou que comprovassem a inexistência dos impedimentos previstos 

no art. 1.723, § 1º do Código Civil. Portanto, venha aos autos, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, documento que 

prove o estado civil dos requerentes, demonstrando, a inexistência de 

óbice ao pedido de reconhecimento da união estável (Código Civil, art. 

1.723, § 1º). Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1038646-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA FLORENCIA CAMARGO OAB - MT22054/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. E. D. C. (REQUERIDO)

M. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER JUNIOR MATT OAB - RO3660 (ADVOGADO(A))

MAHIRA WALTRICK FERNANDES OAB - RO5659 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias, apresentando a 

Impugnação a Contestação. Cuiabá, 5 de novembro de 2018 (assinado 

digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1018043-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH VIUDES CALHAO (REQUERENTE)

DIOGO DURVAL CALHAO DA SILVA (REQUERENTE)

ANDREA CRISTINA CALHAO DA SILVA (REQUERENTE)

DIEGO THOMAS CALHAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ALBERTO BARBOSA DA SILVA OAB - MT13.514-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS BARBOZA DA SILVA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ CERTIDÃO 

CERTIFICO que os valores já se encontram vinculados a estes autos. 

Portanto, procedo a intimação da inventariante a fim de que requeira o que 

entender de direito, dentro do prazo de 15 dias. Cuiabá, 5 de novembro de 

2018. Mirelli Silva. Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua 

Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D - Bairro: Centro Político 

Administrativo - Cidade: Cuiabá-MT Cep:78049905 - Fone: (65) 3648-6456/ 

6455

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1018043-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH VIUDES CALHAO (REQUERENTE)

DIOGO DURVAL CALHAO DA SILVA (REQUERENTE)

ANDREA CRISTINA CALHAO DA SILVA (REQUERENTE)

DIEGO THOMAS CALHAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ALBERTO BARBOSA DA SILVA OAB - MT13.514-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS BARBOZA DA SILVA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO que os valores já se 

encontram vinculados a estes autos. Portanto, procedo a intimação da 

inventariante a fim de que requeira o que entender de direito, dentro do 

prazo de 15 dias. Cuiabá, 5 de novembro de 2018 (assinado digitalmente) 

Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010838-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACY CASTRILLON FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEY BENEDITO DE OLIVEIRA FERREIRA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias, haja vista o 

decurso do prazo de suspensão dos autos em cartório. Cuiabá, 5 de 

novembro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007190-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA CRUZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA GREFE MELO SANT'ANA OAB - MT0012158A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias, haja vista o 

decurso de prazo de suspensão dos autos em cartório. Cuiabá, 5 de 

novembro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014693-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO MACHADO LIMA (REQUERENTE)

KAUANNA MARIA MACHADO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN SANTOS DAMACENO OAB - MT0012721A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUDSON ROBERTO MOURA LIMA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação das partes autoras para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

indicarem o endereço do laboratório Globo Ltda, a fim de se proceder à 

elaboração de ofício para desconto em folha.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005391-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANE MOREIRA LIBANO OAB - MT22967/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. S. T. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da advogada da parte autora, para juntar nos autos o 

comprovante de diligência do oficial de justiça, para cumprimento do 

mandado de citação para audiência, no prazo de 05 (cinco) dias, face a 

audiência já designada conforme ID 16190876. Cuiabá, 05 de novembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1023297-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIRA FREITAS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marlene Ferreira de Aguiar César OAB - MT15908/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias, acerca da 

resposta ao ofício. Cuiabá, 5 de novembro de 2018 (assinado digitalmente) 

Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013352-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIEN THOMAZ ILITY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES OAB - MT0003934A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO BARBOSA DE ABREU (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias, acerca da cota 

ministerial. Cuiabá, 5 de novembro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003720-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLACYELLE BECE SIMOES GAHIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDO MANCINI OAB - MT1581/O (ADVOGADO(A))

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT0002915A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOPOLDO RODRIGUES DE MENDONCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias, para querendo, 

apresentar a Impugnação à Contestação. Cuiabá, 5 de novembro de 2018 

(assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 712648 Nr: 5561-16.2011.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VQF, FSQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:13565, SILVANO MACEDO GALVAO - 

OAB:4699, SOYANE SOUZA DO PRADO NUNES - OAB:11776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL FREIRE BERTO - 

OAB:19136, MARCIONE MENDES DE PINHO - OAB:13267, RONILDO 

PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - OAB:OAB/MT 18514

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

initmar a requerente a manifestar, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 964484 Nr: 6728-29.2015.811.0041

 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: NISE BENEDITA DE SOUZA CARVALHO, EUZE MARCIO 

SOUZA CARVALHO, GIZELLY DA SILVA MONTEIRO CARVALHO, 

EUGENIA FRANCISCA DE CARVALHO CALLEJAS, CARLOS ALBERTO 

CALLEJAS, ENIZE MAZARELLO DE CARVALHO, MARCO SÉRGIO 

PESSOZ, EMILE MARTA DE CARVALHO PESSOZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8.261
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro o requerimento de fl. 94.

Aguarde-se pelo prazo postulado.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se para que dê 

andamento ao processo, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1104121 Nr: 12174-76.2016.811.0041

 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: OIRTO GLORIO DA SILVA, ODÃO PEREIRA BORGES 

NETO, OSVALDO BORGES DA SILVA, ODILSON BORGES DA SILVA, 

ORTENCIA BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NATHALIA PEREIRA BORGES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA HELENA SAENZ SURITA 

- OAB:14658/MT, LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - OAB:10.203 OAB 

MT, MARLAN FERREIRA DA SILVA - OAB:8020/MT, WILSON SAENZ 

SURITA JUNIOR - OAB:7302-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro o requerimento de fls. 154/157.

Intimem-se os interessados para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentem na Secretaria desta Vara Judicial, as cópias dos autos que 

deverão compor o formal de partilha, bem como, promovam a juntada aos 

autos das guias de recolhimento para expedição do formal de partilha e 

das custas relativas aos selos.

Após, expeça-se o formal de partiha.

Por fim, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 389102 Nr: 8689-84.1987.811.0041

 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: HAYDEE ARRUDA MOREIRA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO MOREIRA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MEIRE CORREIA DE SANTANA DA 

COSTA MARQUES - OAB:9995/MT, TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA 

MOREIRA - OAB:17719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a requerente a dar cumprimento a determinação de fls. 298, dentro 

do prazo legal de 15 dias, sob pena de retorno dos autos ao setor de 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1047570 Nr: 45209-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS DOS SANTOS MARQUES, HELENA MARIA DOS 

SANTOS MARQUES, HELENA MARIA DOS SANTOS MARQUES, 

WELLINGTON MARQUES DE OLIVEIRA, TDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARYSSA CAROLINA ARAUJO 

DE FRANÇA - OAB:OAB/MT 15.585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Indefiro o requerimento de fl. 70, visto que não há previsão para 

realização de avaliação de bens nas ações de arrolamento sumário, visto 

que, conforme o disposto no art. 660, inciso III, do Código de Processo 

Civil, o valor dos bens deve ser atribuído pelos herdeiros.

Intime-se a advogada que representa os herdeiros para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, promova o cumprimento da decisão de fl. 60, instruindo o 

processo com o acordo de partilha e a certidão negativa de testamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 734971 Nr: 31310-35.2011.811.0041

 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: GCLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLE DE ARRUDA 

QUINTINO - OAB:24624/O, ROSEMERI RONDON GONÇALES - 

OAB:9888-B, SAULO AMORIM DE ARRUDA - OAB:15634/MT, 

VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - OAB:10.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR RODRIGUES DOS 

S. NETO - OAB:5.370/MT

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar o executado a manifestar acerca da petição de fls. 115/117, dentro 

do prazo legal de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 115504 Nr: 10991-66.1999.811.0041

 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: MAURA FERREIRA DA SILVA DAVID, ANDRÉ LUIZ 

DAVID, DANIELLE SABBAG DAVID, EMANUELLE SABBAG DAVID, 

HERMES DAVID JÚNIOR, DAIANE SABBAG DAVID FRANÇA, FABIANE 

SABBAG DAVID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE HERMES DAVID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL - OAB:2371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Com relação ao requerimento de fls. 794/795, intime-se o seu subscritor 

para que esclareça se o valor do precatório já foi objeto de partilha nestes 

autos, bem como, demonstre que sobre ele foi promovido o recolhimento 

do ITCD.

Defiro a expedição dos alvarás para transfência dos veículos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1108696 Nr: 14213-46.2016.811.0041

 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: ADILSON SATORU SHIMISU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE TOSHIACHI SHIMISU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:15714/MT

 Em conclusão, frustrada a intimação pessoal e promovida a intimação por 

edital, sem que a parte autora promova o andamento do processo, a sua 

extinção é medida que se impõe.Em face do exposto, DECLARO EXTINTO 

o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.Defiro a gratuidade processual postulada pelo 

requerente na petição inicial.Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 738662 Nr: 35249-23.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JUNIOR GONÇALVES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA DE MATOS 

SANTANA - OAB:13002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Indefiro o requerimento de fl. 103, haja vista que a venda antecipada dos 

bens, antes do término do inventário, esvaziaria o acervo hereditário, e 

faria com que as partes abandonassem esse processo, sem cumprir as 

determinações previstas em lei, tais como o recolhimento de tributos.

Ademais, com relação ao imóvel que compõe o acervo, vislumbra-se a 

partir da análise do caderno processual que este juízo já autorizou o 

levantamento de valor depositado na conta judicial, bem como, já autorizou 

a expedição de alvará para que fosse lavrada gratuitamente a escritura, 

porém, a inventariante e sua advogada não se dignaram até o momento em 

promover o registro da compra e venda, de modo que o imóvel ainda 

pertence a terceiros, por força do disposto no art. 1.227 do Código Civil.

Logo, é importante consignar que não foram cumpridas nenhuma das 

decisões proferidas por esse juízo, o que leva a conclusão de que se for 

autorizada a venda de todos os bens, haveria esvaziamento do inventário, 

e seu abandono pela inventariante e sua advogada.

De outro turno, verifica-se que os herdeiros estavam representados pela 

avó, que foi nomeada inventariante, porém, já atingiram a maioridade civil.

Diante do exposto, converto o rito do inventário para o arrolamento 

sumário e determino que, no prazo de 15 (quinze) dias, seja apresentado 

acordo de partilha e procurações judiciais firmadas pelos herdeiros, sob 

pena de extinção do processo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 353771 Nr: 24153-16.2008.811.0041

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGR, RGDSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) FABIO FERREIRA SILVA, para devolução dos 

autos nº 24153-16.2008.811.0041, Protocolo 353771, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036853-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HERNANDES RODRIGUES MENESES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217/O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031/O-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230/O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMARA DE ARRUDA MENESES (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 : 

1036853-55.2018.8.11.0041. AUTOR(A): PAULO HERNANDES 

RODRIGUES MENESES RÉU: SAMARA DE ARRUDA MENESES Visto. 

Indefiro a gratuidade processual ao requerente, visto que os documentos 

juntados ao processo, especialmente o seu holerite de pagamento, 

revelam que possui condições de arcar com as custas e despesas 

processuais. Verifica-se, ainda, que a petição inicial não contem endereço 

da parte requerida, bem como, não foi instruída com documento 

imprescindível para sua propositura, qual seja, a sentença em que os 

alimentos foram estabelecidos. Diante do exposto, determino que a petição 

inicial seja emendada, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuando-se a 

completa qualificação da requerida e instruindo-a com a sentença em que 

foram fixados os alimentos, sob pena de indeferimento; bem como, que 

sejam recolhidas as custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e 

renove-se a conclusão. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1029109-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO MORAIS DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT0013100A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1029109-43.2017.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO 

MORAIS DE MEDEIROS REQUERIDO: ELTON PEREIRA DE SOUZA Visto. 

Consoante o disposto no art. 753, § 1º e 2º, do Código de Processo Civil, a 

perícia deve indicar os atos da vida civil para os quais o requerido 

necessite de curatela. Logo, não é necessário que se realize perícia 

médica, com objetivo de saber se o requerido é portador de doença ou 

deficiência mental, até mesmo porque, de acordo com o novo sistema de 

capacidade civil previsto no Código Civil, alterado pela Lei n. 13.146/2015, 

bem como, pelo disposto no Código de Processo Civil de 2015, a 

deficiência mental ou física não constitui mais critério válido para 

interdição, cujo termo, aliás, foi abolido. Nesse contexto, a participação do 

médico psiquiatra perdeu relevância, sendo, atualmente, desnecessário 

saber se o curatelado possui alguma enfermidade ou deficiência mental, 

tanto que, conforme o disposto no § 2º do art. 753/CPC, a perícia deve 

indicar apenas os atos para os quais haverá necessidade de curatela, 

não fazendo referência à necessidade de se saber a doença da qual é 

portadora. Desse modo, o Estudo Psicossocial, realizado por equipe 

multidiciplinar, composta por assistentes sociais e psicólogos, passa a ser 

suficiente para o julgamento da ação de curatela, visto que é plenamente 

capaz de apontar os atos para os quais a pessoa necessitará de curatela, 

sem que seja necessário determinar o grau de incapacidade civil, isto é, 

se se trata de caso de incapacidade absoluta ou relativa. Diante do 

exposto, de acordo com o art. 753, §§ 1º e 2º, do Código de Processo 

Civil, a perícia deve ser realizada por equipe multidisciplinar, de modo que, 

acolho o parecer do Ministério Público, e determino que seja elaborado 

estudo social e psicológico, pelo qual deverão ser indicados os atos da 

vida civil para os quais requerida necessita de curatela e o estado mental 

em que ela se encontra, bem como, as condições da requerente de 

assumir a função de curadora, além de outros que a equipe reputar 

relevantes. Com a perícia juntada aos autos, digam as partes. Após, ao 

Ministério Público. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1037613-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUARACIL DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751/O-O 

(ADVOGADO(A))

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0012954A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMINIO CAETANO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1037613-04.2018.8.11.0041. REQUERENTE: GUARACIL DIAS DE SOUZA 

REQUERIDO: HERMINIO CAETANO DE OLIVEIRA Vistos. Defiro o pedido de 
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gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e art. 99, parágrafo 2º, do 

Código de Processo Civil. Compulsando detidamente os autos, vê-se que o 

autor relatou ser irmão do requerido, mas não comprovou esse grau de 

parentesco, visto que as filiações não são as mesmas. Verifico ainda, que 

a inicial não informa a existência de herdeiros ou de outros familiares, que 

também poderiam ter requerido a curatela; portanto, é necessário que 

esclareça. Além disso, os documentos não foram suficientemente hábeis 

para atestarem a situação mental do requerido, razão pela qual, por ora, 

indefiro o pedido de curatela provisória. A questão que poderá ser 

reapreciada na audiência de entrevista, que designo para o dia 11 de 

dezembro de 2018, às 15h00min. Cite-se e intime-se o requerido para 

comparecer perante este Juízo para ser entrevistado. Após a audiência, 

poderá o requerido impugnar o pedido no prazo de 15 (quinze) dias, 

consoante o art. 752 do Novo Código de Processo Civil. No ato da citação, 

o ilustre oficial de justiça deverá informar se o requerido encontra-se em 

condições de locomoção para se apresentar em Juízo. Com as 

informações, conclusos. Conste do mandado que o mesmo poderá 

impugnar o pedido, contados 15 (quinze) dias após a realização da 

audiência. Cite-se mediante as cautelas e advertências legais. Notifique-se 

o Ministério Público. Sirva cópia da presente como mandado. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014380-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILIO REGINALDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIRO REGINALDO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1014380-12.2017.8.11.0041. AUTOR(A): ADILIO REGINALDO RÉU: 

VALMIRO REGINALDO Vistos. Adílio Reginaldo propôs a presente Ação de 

Curatela em face de Valmiro Reginaldo. Sustentam que em virtude de um 

acidente de trânsito no mês março de 2017, e desde então, está sem 

aptidão à prática dos atos da vida civil, necessitando estar representado 

por alguém que cuide de seus interesses. Na decisão de ID n. 11424662 

foi deferida a curatela provisória. Na petição n. 11697435 o requerente 

pediu desistência da ação. Foi certificado na movimentação n. 13786356, 

que decorreu o prazo sem parecer Ministerial. É o relatório. D E C I D O. 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação (petição n. 11697435) e 

declaro extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. Revogo a liminar deferida inicialmente (ID n. 11424662). 

Dê-se ciência ao Ministério Público. Justiça gratuita. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1021242-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSUEL ARRUDA DE VALOR (REQUERENTE)

JULIANA ARRUDA DE VALOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NILVA DE ARRUDA OAB - 017.707.141-97 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1021242-96.2017.8.11.0041. Vistos. Juliana Arruda de Valor e Jusuel 

Arruda de Valor representados pela sua genitora Maria Nilva de Arruda, 

formularam o presente pedido de Alvará Judicial para o fim de 

levantamento e saque dos valores depositados na conta vinculada de 

PIS/FGTS, e resíduos bancários, mantidos junto à Caixa Econômica 

Federal, da titularidade de Juviel José de Valor, falecido em 04.02.2014, 

sob os fundamentos lançados na inicial. Determinada a expedição de 

ofício ao Banco, foi devidamente atendida pela Caixa Econômica Federal 

(id. 12819258). O processo foi remetido ao Ministério Público para 

manifestação, entretanto, verifico que decorreu o prazo sem qualquer 

parecer. É o relatório. D E C I D O. Os documentos constantes nos autos 

comprovam que os requerentes têm legitimidade para realizar o presente 

pedido. A certidão de óbito indica que o de cujus era divorciado, e deixou 

filhos. Verifica-se dos documentos que acompanharam a inicial que a 

certidão de óbito informa que o de cujus deixou filhos, mas não informou a 

quantidade, em rigor, seria mandar esclarecer quantos filhos, entretanto, 

considerando o inexpressivo valor conforme documentos juntados em id. 

128.20415 e 12820408, delibero autorizá-los a efetuar o levantamento e 

saque do total. Assim, estando preenchidos os requisitos legais exigidos 

para a espécie, defiro o pedido de alvará formulado na inicial, para 

autorizar o saque dos valores creditados, perante a Caixa Econômica 

Federal, da titularidade de Juviel José de Valor. Transitada em julgado, 

certifique-se, expeça-se o alvará e arquive-se, com as baixas pertinentes. 

No alvará deverá ser transcrito esta sentença, ou ser ela anexada. 

Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá-MT., 31 de outubro de 2018. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024514-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI ANILSON MENACHO OAB - MT13949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JUARES BORRALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1024514-98.2017.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA FERREIRA DUARTE 

REQUERIDO: JOSE JUARES BORRALHO Visto. Trata-se de ação em que 

foi determinada a emenda da petição inicial, a fim de que fosse instruída 

com documento imprescindível para seu processamento, o que não foi 

promovido pela parte autora, conforme certidão exarada no processo. É o 

sucinto relatório. D E C I D O. A ausência de documento imprescindível 

para propositura da ação (CPC, art. 321), impõe a extinção do processo, 

independentemente da intimação prevista no art. 485, § 1º, do Cód. de 

Proc. Civil, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Art. 

284: 6ª. “A determinação de que se emende a inicial em dez dias far-se-á 

ao autor, por seu advogado, não incidindo o disposto no art. 267, § 1º, do 

CPC” (STJ-3ª T., REsp 80.500-SP, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 21.11.97, não 

conheceram, v.u., DJU 16.2.97, p. 86) “sendo desnecessária a intimação 

pessoal, só aplicável às hipósteses dos incisos II e III do art. 267 do CPC” 

(STJ-5ª T., REsp 392.519-SC, rel. Min. Edson Vidigal, j. 19.3.02, negaram 

provimento, v.u., DJU 22.4.02, p. 245). No mesmo sentido: STJ-5ª T., REsp 

392.519-SC, rel. Min. Edson Vidigal, j. 19.3.02, negaram provimento, v.u., 

DJU 22.4.02, p. 245; JTJ 214/138.” (Theotonio Negrão e José Roberto F. 

Gouvêa in Código de Processo Civil, 38ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 

405). Em face do exposto, com fundamento parágrafo único do art. 320, 

do art. 321 e art. 330, inciso VI, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a 

inicial e, por conseguinte, nos termos do art. 485, inciso I, do mesmo 

Código, DECLARO extinto o processo sem resolução de mérito. Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se. P. I. C. Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1020883-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO WILLIAN BORGES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO(A))

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM GABRIEL SILVA DE JESUS (REQUERIDO)

ERILENE SILVA DE ARRUDA (REQUERIDO)

MARLENE DE AMORIM SILVA (REQUERIDO)

ANTONIO FLAVIO DE ARRUDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):
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SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1020883-49.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ROGERIO WILLIAN BORGES 

DE JESUS REQUERIDO: WILLIAM GABRIEL SILVA DE JESUS, ERILENE 

SILVA DE ARRUDA, ANTONIO FLAVIO DE ARRUDA, MARLENE DE 

AMORIM SILVA Vistos. Cuida-se de processo em que a parte autora, 

qualificada nos autos, pediu a homologação de desistência da ação. Na 

movimentação n. 15035581 o Ministério Público opinou pela extinção. É o 

breve relatório. D E C I D O. HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 

(ID 12830519) e declaro extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Justiça gratuita. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. P. I. C. 

Cuiabá-MT., 31 de outubro de 2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1036274-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA MARTINS VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS DORES SANTIAGO PASINE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT0012035A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1036274-44.2017.8.11.0041. REQUERENTE: PRISCILA MARTINS VIANA 

REQUERIDO: MARIA DAS DORES SANTIAGO PASINE Vistos. Priscila 

Martins Viana propôs a presente Ação de Interdição em face de Maria das 

Dores Santiago Pasini. Relatou que é neta da requerida, e que essa é 

portadora Alzheimer, caracterizada pelo CID 10 G30.9, estando 

impossibilitada de gerir sua vida, o que justifica a propositura desta ação. 

Na decisão inicial (n. 11489726) foi deferida a curatela provisória e 

determinada a realização de estudo psicossocial do caso, cujo relatório 

está encartado na movimentação n. 12501441. Na movimentação n. 

12543165 veio manifestação da senhora Rosângela Maria Pasini Moraes, 

filha da requerida, se dispondo a assumir o encargo de curadora. A autora 

manifestou concordância com a substituição processual (ID n. 12891331). 

No andamento n. 14351665 o Ministério Público opinou pela procedência 

do pedido. É o relatório. D E C I D O. Constata-se dos autos que a autora 

buscou a interdição da requerida, sua mãe, esclarecendo que a mesma foi 

diagnosticada com Alzheimer, e em razão de sua enfermidade, é 

totalmente dependente de terceiros para a prática dos atos da vida civil e 

também os pessoais. A inicial veio instruída com relatório médico que 

assim relata: “Declaro para os devidos fins, que a SRA. Maria das Dores 

Santiago Passine, (...), encontra-se em assistência domiciliar, atendida 

pela equipe multiprofissional do serviço de assistência domiciliar, da 

UNIMED Cuiabá. A mesma é portadora de Alzheimer e co morbidades. 

Encontra-se confusa, acamada.” (n. 10918692). No relatório do estudo 

psicossocial realizado do caso, juntado na movimentação n. 12501441, foi 

juntado o relatório do estudo psicossocial, que narra o seguinte: “(...). Em 

visitação hospitalar no dia 13/03/2018, período matutino, no quarto 208, do 

Hospital Santa Rosa, observou-se que a interditada encontrava-se 

acamada, alimentando-se através de sonda, medicação intravenosa, 

fazendo uso de fraldas geriátricas e totalmente dependente de cuidados 

de terceiros. (...).” Desta sorte, analisando o conjunto probatório acostado 

aos autos, não resta dúvida sobre a necessidade de deferimento do pleito 

inicial, frente à incapacidade de externar sua vontade, situação que a 

torna completamente dependente de terceiras pessoas à prática dos atos 

da vida civil e pessoais. Ante o exposto, em consonância com o parecer 

Ministerial, julgo procedente o pedido e, por conseguinte, nomeio como 

Curadora definitiva à requerida, a senhora Rosângela Maria Pasine. Por fim 

declaro extinto o processo com julgamento de mérito nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Registre-se que a curadora não 

poderá dispor de veículos e bens imóveis de propriedade da requerida, 

sem prévia autorização judicial. Em obediência ao disposto no art. 755, § 

3º do Código de Processo Civil, assim como no art. 9º, inciso III, do Código 

Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa 

local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 

Dê-se ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. Transitada 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo. Sem custas. P. I. C. Cuiabá, 31.10.2018. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1011537-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA AUXILIADORA CALDAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1011537-40.2018.8.11.0041. Vistos. Marcia Auxiliadora Caldas, 

devidamente qualificada, requereu a expedição de Alvará Judicial, para o 

fim de levantamento e saque dos valores depositados junto à conta 

judicial, em nome de Benedicto Cerqueira Caldas Sobrinho. O processo foi 

distribuído para a 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

capital, o qual declinou competência a esta vara. O processo foi remetido 

ao Ministério Público para manifestação, entretanto, verifico que decorreu 

o prazo sem qualquer parecer. É o breve relatório. D E C I D O. Os 

documentos comprovam que a requerente tem legitimidade para formular 

este pedido, visto que é curadora do Sr. Benedicto Cerqueira Caldas 

Sobrinho. Ante o exposto, com fulcro no art. 1º da Lei nº 6.858/80, defiro 

o pedido de alvará formulado na inicial, autorizando o levantamento e 

saque dos valores depositados em conta judicial (id. 12967546), 

decorrentes do processo nº 47803-48.2015.811.0041, em nome de 

Benedicto Cerqueira Caldas Sobrinho, em favor da requerente Marcia 

Auxiliadora Caldas, cujo valor deverá estar sob sua administração, nos 

termos desta sentença, sob responsabilidade de prestar contas em 30 

(trinta) dias. Transitada em julgado, certifique-se, expeça-se o alvará, com 

fotocópia desta sentença e arquive-se, com as baixas pertinentes. Dê-se 

ciência ao Ministério Público. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá, 31.10.2018. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1024141-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CECILIA BICUDO SALOMAO RIBEIRO TEIXEIRA OAB - MT0015889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INTERESSADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1024141-33.2018.8.11.0041. Vistos. Maria Auxiliadora Gomes da Silva 

devidamente qualificada, formulou o presente pedido de Alvará Judicial, 

em face da Caixa Econômica Federal para o fim de levantamento e saque 

dos valores depositados na conta vinculada do FGTS, bem como conta 

corrente, mantida junto à Caixa Econômica Federal, da titularidade de Luiz 

da Silva, falecido em 18 de fevereiro de 2016, sob os fundamentos 

lançados na inicial O processo foi distribuído para a 9ª Vara Cível desta 

capital, e o processo foi redistribuído a esta vara (id. 14531336). É o breve 

relatório. D E C I D O. Preliminarmente, consigno que recebo o requerimento 

pelo rito dos procedimentos especiais de jurisdição voluntária, nos termos 

do art. 719 e seguintes do Código de Processo Civil, nos quais não há 

litígio a ser resolvido, uma vez que a competência da Justiça Estadual, 

neste caso, restringe-se à análise da legitimidade dos interessados para a 

prática de determinado ato, neste caso, da autorização para levantamento 

de indenização de seguro de vida e verbas da seguridade social. Sob esta 

ótica, mister consignar que é descabido o interesse jurídico, nesta ação, 

da Caixa Econômica Federal, uma vez que a questão se cingirá a análise 

da qualidade de herdeiros dos requerentes para concessão do alvará, 

que não constitui ordem de pagamento, mas mera certificação, nos termos 

do art. 20, IV, da Lei n. 8.036/1990. Portanto, excluo a Caixa Econômica 
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Federal do polo passivo. No mérito, importa observar que as verbas sobre 

as quais postula-se autorização para levantamento não estão sujeitas a 

inventário, por força do disposto no art. 666 do Código de Processo Civil e 

art. 794 do Código Civil. De modo que, comprovada a qualidade de viúva 

do falecido, verificada pelos documentos que instruem esta ação, não há 

nada que obste o deferimento do pedido formulado na petição inicial. Em 

face do exposto, nos termos do art. 1º da Lei nº 6.858/80 e art. 792 do 

Código Civil, para o fim de levantamento e saque dos valores depositados 

na conta vinculada do FGTS, bem como conta corrente, mantida junto à 

Caixa Econômica Federal, da titularidade de Luiz da Silva, falecido em 18 

de fevereiro de 2016, em favor da requerente Maria Auxiliadora Gomes da 

Silva, sem necessidade de prestar contas. Transitada em julgado, 

certifique-se, expeça-se o alvará e arquive-se, com as baixas pertinentes. 

Ao alvará deverá ser juntada fotocópia desta sentença, ou ser ela 

transcrita integralmente no alvará. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá, 

31.10.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007879-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. P. D. S. G. (EXEQUENTE)

ELIANE PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA HADDAD GARCIA OAB - MT19621/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVALDO GOEEL (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1007879-42.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: ELIANE PEREIRA DE SOUZA, 

KARIOLAYNE PEREIRA DE SOUZA GOEEL EXECUTADO: LOURIVALDO 

GOEEL Vistos. Cuida-se de ação em que a parte autora foi intimada 

pessoalmente para promover o regular andamento do processo, porém 

não houve manifestação. É o relatório. D E C I D O. Considerando que a 

parte requerente foi intimada para promover o regular andamento do feito 

e não houve manifestação, DECLARO EXTINTO o processo, nos termos do 

art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

eis que o processo tramita sob o pálio da gratuidade de Justiça. Dê-se 

vista ao Ministério Público. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se. P. I. C. Cuiabá, 31.10.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1020015-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE ANTONIA DA CRUZ COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOLINA ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1020015-71.2017.8.11.0041. REQUERENTE: MARCILENE ANTONIA DA 

CRUZ COSTA REQUERIDO: DIOLINA ANTONIO DA SILVA Vistos. Marcilene 

Antonia da Cruz Costa aforou Ação de Interdição em favor de Diolina 

Antonio da Silva. Na movimentação n. 13745612 a autora informou o 

falecimento da requerida e pediu a desistência da ação. O Ministério 

Público opinou pela extinção. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando 

a notícia de falecimento da senhora Diolina Antonio da Silva, não resta 

outra medida que não seja a extinção da presente ação, atingida pela 

perda de objeto. Ante o exposto, em consonância com o parecer 

Ministerial, declaro extinto o processo, com fulcro no art. 485, inciso IX, do 

Código de Processo Civil. Notifique-se o Ministério Público. Transitada em 

julgado, arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá, 31.10.2018. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036525-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Y. G. B. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA SOFIA NASCIMENTO DE BARROS OAB - 994.668.131-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL CLAUDINO DA SILVA (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1036525-62.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: YURI GABRIEL BARROS SILVA 

REPRESENTANTE: LAURA SOFIA NASCIMENTO DE BARROS EXECUTADO: 

MANOEL CLAUDINO DA SILVA Vistos. Cuida-se de ação de execução de 

alimentos em que a parte exequente informou que o débito foi quitado, e 

requereu a extinção do processo. É o relatório. D E C I D O. Considerando 

que o débito foi quitado (movimentação n. 14507719), DECLARO EXTINTO 

o processo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Defiro ao executado a gratuidade processual. Dê-se vista ao Ministério 

Público. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. 

P. I. C. Cuiabá, 31.10.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034978-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORACI MARIA DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

JOSE ANGELO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANGELO DE SOUZA (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1034978-84.2017.8.11.0041. Vistos, José Angelo de Souza e Doraci Maria 

de Siqueira, propuseram a presente Ação Consensual de Reconhecimento 

e Dissolução de União Estável, alegando que viveram em união estável por 

19 anos, iniciando o relacionamento sob o mesmo teto a partir de 1.998, 

dessa união tiveram dois filhos, sendo uma filha falecida, e outro com 03 

(três) anos, e adquiriram bens. Determinada a emenda da inicial por duas 

vezes, foi atendida pelos requerentes. É o breve relatório. D E C I D O. 

Estabelece o art. 1.723 do Código Civil que é reconhecida como entidade 

familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na 

convivência pública, contínua e duradoura, e estabelecida com objetivo de 

constituição de família. Entendo que tais requisitos estão presentes no 

caso em tela. A inicial, peça assinada pelos requerentes, afirma que eles 

conviveram em união estável desde 1.998. Consta que tiveram 02 (dois) 

filhos. Além disso, os requerentes comprovaram pelos documentos de id. 

16033848 e 15930770, serem solteiros, e, sendo assim, entendo não 

incorrerem nos impedimentos do § 1.º do art. 1.723 do Código Civil. Ante o 

exposto, estando satisfeitas as exigências legais, independentemente de 

manifestação do Ministério Público, que deverá ser intimado desta 

sentença, visto existir filho menor, julgo procedente o pedido. Em 

conseqüência, declaro a existência de união estável entre José Angelo de 

Souza e Doraci Maria de Siqueira, desde o ano de 1.998, por dezenove 

anos, bem como homologo, para que surta os jurídicos e legais efeitos, o 

acordo de vontade de Id. 10737435, o qual passa a fazer parte integrante 

e indissociável desta sentença. Entretanto, uma ressalva é necessária, 

esta sentença não está atribuindo ou certificando a propriedade do bem 

localizado no Bairro Residencial Madureira em Várzea Grande, ante a 

ausência de matrícula, motivo pelo qual estão resguardados eventuais 

direitos de terceiros. Por fim, declaro extinto o processo, com julgamento 

do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, letra “b”, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o 

necessário, arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. Defiro aos 

postulantes a gratuidade da justiça. P. I. C. Cuiabá, 31.10.2018. Sergio 

Valério Juiz de Direito0

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005933-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE FERRAZ DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT0010405A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERRAZ DE ARAUJO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007662A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1005933-98.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando as declarações apresentadas no 

Id 16219310 e documentos juntados, cientifiquem/intimem-se, conforme se 

requer, os herdeiros/habilitados, Id 15968828, para que tomem ciência e 

manifestem no prazo de quinze dias, podendo requerer o que mais de 

direito. Após, voltem os autos conclusos para análise. Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1011007-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR ALVES CAVALCANTE (REQUERENTE)

NEIDE DE SOUZA CAVALCANTE (REQUERENTE)

MARIA AUXILIADORA CAVALCANTE PEREIRA (REQUERENTE)

SUHAY DE SOUZA CAVALCANTE (REQUERENTE)

SUANIR DE SOUZA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA MARIA CAVALCANTE (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. 1011007-70.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Diante do certificado no Id 14684482, intime-se a 

inventariante, pessoalmente, e, inclusive por edital, se necessário, para 

manifestar interesse no processo, em cinco dias, sob pena de remoção ou 

extinção e arquivamento, nos termos dos artigos 485 § 1º e 622 do CPC. 

Após, havendo interesse de incapaz, art. 178, II, CPC, dê-se vista ao 

Ministério Público, e, voltem conclusos para análise. Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1021068-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMUNDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT0013547A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCEDES DA SILVA E SOUZA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1021068-87.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Não obstante o certificado no Id 12227760, 

mormente considerando que se trata de processo de 

inventário/arrolamento, a fim de que não se cogite de nulidade, renove-se 

a diligência de intimação pessoal do inventariante, inclusive por edital, se 

necessário, para manifestar interesse no processo, em cinco dias, sob 

pena de remoção ou extinção e arquivamento, nos termos dos artigos 485 

§ 1º e 622 do CPC. Após, voltem conclusos para análise Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1022407-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HINGLYD WYTTORIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GREICE DA CONCEICAO OAB - MT14835/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOVERCINA MARIA FERREIRA SILVA. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ELIZARDO FRANCISCO SILVA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1022407-81.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Não obstante o pedido de homologação do plano 

de partilha apresentado no Id 12106761, primeiramente, deverá a 

inventariante esclarecer, no prazo de vinte dias, quanto à comprovação 

de inexistência de registro de testamento em nome da de cujus, que não 

vislumbro nos autos, nos termos do Provimento 56/2016 do CNJ, conforme 

já determinado no Id 9090668-Pág. 1. Às providências. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1017234-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DUARTE SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT0013547A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON PARANHOS SOARES (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. 1017234-76.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Atento ao certificado no Id 11960838, mormente 

considerando que se trata de processo de inventário/arrolamento, até 

para que não se cogite de nulidade, renove-se a diligência de intimação 

pessoal do inventariante, inclusive por edital, se necessário, para 

manifestar interesse no processo, em cinco dias, sob pena de remoção ou 

extinção e arquivamento, nos termos dos artigos 485 § 1º e 622 do CPC. 

Após, voltem conclusos para análise Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000491-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENILTON MORAES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT0013547A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA DE MORAES E CRUZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CLEIDE LOURDES DA CRUZ FORTES (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. 1000491-54.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Atenda-se a manifestação ministerial de Id 

14844810, intimando-se o inventariante, via Dje, inclusive em observância 

do substabelecimento de Id 15709836, a fim de que, no prazo de quinze 

dias, cumpra na íntegra o determinado por este Juízo nestes autos, 

viabilizando o prosseguimento e conclusão do processo. Não havendo 

manifestação, intime-se pessoalmente, e, inclusive por edital, se 

necessário, para manifestar interesse no processo, em cinco dias, sob 

pena de remoção ou extinção e arquivamento, nos termos dos artigos 485 
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§ 1º e 622 do CPC. Após, dê-se nova vista ao Ministério Público e voltem 

conclusos para análise. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016160-84.2017.8.11.0041

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:

VERA DA CRUZ BARROS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JERFFERSSON WERLEY DE MELO BARROS (TERCEIRO INTERESSADO)

IVANIL DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ANTONIO DE MELLO (TERCEIRO INTERESSADO)

EDSON DA CRUZ BARROS (TERCEIRO INTERESSADO)

OSCALINO DE MELO (TERCEIRO INTERESSADO)

CARMEN CENIRA DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

EMANUELA JESSICA DE BARROS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1016160-84.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Atenda-se, primeiramente, até para que não se 

cogite de nulidade, a manifestação ministerial de Id 14814745, intimando-se 

a inventariante, pessoalmente, e, inclusive por edital, se necessário, para 

manifestar interesse no processo, em cinco dias, sob pena de remoção ou 

extinção e arquivamento, nos termos dos artigos 485 § 1º e 622 do CPC. 

Após, dê-se nova vista ao Ministério Público e voltem conclusos para 

análise Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014377-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DO DE CUJUS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARIA LUIZA DE CARVALHO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

CARLOS MAGNO DE CARVALHO CARDIA PEREIRA (HERDEIRO)

ALEXANDRE DE CARVALHO CARDIA PEREIRA (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LEILA MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT5206-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1014377-57.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando o noticiado no Id 14613730, 

aguarde-se pelo prazo de sessenta dias manifestação do inventariante. 

Não havendo noticias nos autos quanto ao cumprimento do determinado 

no Id 10213213 e/ou manifestação do inventariante, intime-se o mesmo 

pessoalmente, e, inclusive por edital, se necessário, para manifestar 

interesse no processo, em cinco dias, sob pena de remoção ou extinção e 

arquivamento, nos termos dos artigos 485 § 1º e 622 do CPC. Após, 

voltem conclusos para análise. Intimem-se e cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 164412 Nr: 14464-84.2004.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FJDSLVM, TALVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MILHAREZI 

MENDONÇA - OAB:9148/MT, Hunno Franco Mello - OAB:7903/MT

 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 juntar comprovante de recolhimento de 

expedição de formal, comprovante de recolhimento de autenticação e 

cópias necessárias para expedição do formal de partilha, no prazo de dez 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1031144 Nr: 37319-71.2015.811.0041

 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: ANALIA VIRGEM DOS SANTOS, ANTONIA VIRGEM DA 

SILVA, DORPIDIO LEITE DA SILVA, BERNARDINA VIRGEM MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN DA SILVA FELIX, ELIAS FELIX DA 

SILVA, GEREMIAS DA SILVA FELIX, ESTER DA SILVA FÉLIX, ELIZA DA 

SILVA FELIX STROBEL, ISAIAS DA SILVA FELIX, LÉA FELIX DA SILVA, 

ODALIZA FELIX DA CUNHA, OSÉIAS DA SILVA FELIX, RUBENS DA SILVA 

FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/MT

 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. 129, 

no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 425238 Nr: 8730-45.2010.811.0041

 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: JBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:MT/ 8.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVÂNIA ROSA FEDERICE DE 

ALMEIDA - OAB:6.919 - MT

 que se encontra às fls. 268/270 e 273/274. Outrossim, atento ao que mais 

consta dos autos, em razão do referido novo acordo, e, considerando o 

valor mensurado às fls. 273, e, em observância do que consta às fls. 269, 

procedo a retificação/adequação do valor da causa para R$ 415.000,00 

(quatrocentos e quinze mil reais). Neste sentido, aliás: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA 

CAUSA. Considerando a pretensão à partilha de bens e relevando que o 

valor da causa é o equivalente monetário do bem jurídico que lhe constitui 

objeto, é de se atribuir à demanda o valor estimativo do total de bens a 

partilhar. Ausente elemento probatório a indicar incorreção dos valores 

apontados pela agravada. Agravo de instrumento desprovido.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70061188074, TJRS, Julgado em 29/10/2014). E mais: 

“...ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÃO 

DE ORDEM PÚBLICA AS REGRAS QUE DISPÕEM SOBRE O VALOR DA 

CAUSA (...) PORTANTO, O VALOR DA CAUSA PODE SER ALTERADO EX 

OFFICIO PELO JUIZ. (...) (TJRS – RAI N. 70034557082, JULGADO EM 

05.03.2010). Pelo exposto e mais que dos autos consta, homologo o 

acordo de fls. 268/270 e 273, com resolução do mérito, art. 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil, para que surtam os seus jurídicos e legais 

efeitos.Procedam-se as retificações e anotações pertinentes, inclusive na 

autuação, no tocante à alteração do valor da causa. Custas e taxas 

judiciais, pelas partes, nos termos do art. 90, § 2o, do Código de Processo 

Civil.Após, comprovado o recolhimento das custas/taxas, e, certificado o 

trânsito em julgado, expeça-se o necessário, e, arquivem os autos, 

oportunamente, com as cautelas de estilo, anotações e baixas. P.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 947369 Nr: 58765-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZNDA, MRN, ENDA, RMFA, AAM, PMDO, PRDCJ, PNDA, 

ANDA, RNDAEC, CNDA, JAN, CCN, ENDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARVELINA NÉRIS DE ASSUNÇÃO 

- OAB:6464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ARVELINA NÉRIS DE ASSUNÇÃO, para 

devolução dos autos nº 58765-67.2014.811.0041, Protocolo 947369, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001527-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREW RACHIK AQUINO (REQUERENTE)

SAYDE RACHIK AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BATISTA DA SILVA OAB - MT7697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADALENA AZO RACHIK AQUINO (INVENTARIADO)

JOAS MIRANDA AQUINO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ADYLZA FREITAS DE SOUZA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1001527-34.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Diante do noticiado e postulado pela 

inventariante no Id 15041564, e, considerando inclusive que resultou 

frustrada a tentativa de citação pessoal, Id 14893009, cite-se a Sra. Adilza 

Freitas de Souza, (companheira do de cujus), por edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, propiciando manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto às declarações apresentadas nestes autos. Após, oportunize-se a 

manifestação da inventariante em quinze dias, para fins de apresentar, 

ratificar ou retificar plano de partilha, com a indicação dos bens/patrimônio 

e cota parte de cada herdeiro, em observância inclusive do art. 1829 do 

Código Civil. Às providências, expedindo-se o necessário, e, voltem 

c o n c l u s o s ,  o p o r t u n a m e n t e ,  p a r a  a n á l i s e  q u a n t o  a o 

julgamento/homologação ou ulteriores deliberações. Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1028004-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RODRIGUES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555/O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE RODRIGUES DE PAULA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

IVANILDO RODRIGUES DE PAULA (HERDEIRO)

OLINDA BUENO PEREIRA DE PAULA (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MARCIA SANTOS DE PAULA (HERDEIRO)

MARCELO SANTOS DE PAULA (HERDEIRO)

ROSA RODRIGUES PINHEIRO (HERDEIRO)

LAURA RODRIGUES PEREIRA (HERDEIRO)

RITA SANTOS DE PAULA (HERDEIRO)

ROBERTO RODRIGUES DE PAULA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1028004-31.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Atento ao que consta dos autos até o momento, 

em face do argumentado pelas partes, Id 14607333 e Id 15540937, 

oportuno consignar, desde já, havendo divergência/litigiosidade, inclusive 

em relação à prestação de contas, eventual sonegação, 

ressarcimento/cobrança de valores, dentre outras, que não possam ser 

dirimidas nos autos de inventário, sem a necessidade de dilação 

probatória e/ou procedimento próprio, nos termos do art. 612 do CPC, 

deverá ser utilizada a via judicial adequada. Neste sentido, aliás: “...De 

acordo com o art. 612 do CPC/15, incumbe ao Juízo do inventário decidir 

apenas as questões de direito quando os fatos relevantes estiverem 

provados por documento, devendo remeter para as vias ordinárias as 

questões que demandarem outras provas...” (Agravo de Instrumento Nº 

70071449961, TJRS, Julgado em 09/03/2017). Ainda, por ora, a título de 

exemplo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO DE INVENTÁRIO. LIMITES DO PROCEDIMENTO ESPECIAL. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 612 DO CPC. QUESTÃO QUE DEPENDE DE 

OUTRAS PROVAS QUE DEVE SER SOLVIDA EM AÇÃO PRÓPRIA. O 

procedimento de inventário, nos termos do art. 612 do CPC, é incompatível 

com o desenvolvimento do devido processo legal imprescindível para a 

solução do problema descrito no processo. Pretensão de arbitramento de 

aluguel pelo uso exclusivo de imóvel do espólio que está objetivamente 

controvertida nos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” 

(Agravo de Instrumento Nº 70071351753, TJRS, Julgado em 30/11/2016) 

No mais, antes de qualquer outra decisão, tendo em vista a manifestação 

de Id 15540937, intime-se o inventariante para que tome ciência e 

manifeste no prazo de quinze dias. Após, voltem os autos conclusos para 

análise quanto às demais providências relacionada ao prosseguimento e 

conclusão deste processo. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1038377-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUCAS SCHNEIDER (REQUERENTE)

D. F. S. (REQUERENTE)

LENILDA RIBEIRO DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INEXISTENTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1038377-87.2018.8.11.0041 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 LENILDA RIBEIRO DE 

LARA, 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, antes de qualquer 

outra decisão, 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, podendo requerer o que mais de 

direito, em observância ainda do art. 1829 do Código Civil, no que 

pertinente. Apresentado ou ratificado o plano de partilha, nos termos 

acima determinado, cite(m)-se, se for o caso, outro(s) herdeiro(s), não 
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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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017666-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIME MARCIO MARTINS MORAES OAB - MT3847/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO BARRETO ZARANZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1017666-61.2018.8.11.0041. Ação: 

Cumprimento de Título Judicial Vistos, etc... Trata-se de pedido de 

Cumprimento de Título Judicial proposta por M.Z., representada por sua 

mãe Francielle Leão, em face de Cristiano Barreto Zaranza, ambos 

qualificados nos autos, sob os argumentos apostos na inicial, Id n. 

13780445. Instruiu o pedido com os documentos necessários a 

propositura da ação. Intimada, a Exequente requereu a extinção do 

processo e seu arquivamento, uma vez que já existe processo idêntico 

tramitando, Id n. 14321273. Relatei. Fundamento e decido. Diante do acima 

relatado, a ação perde sua finalidade. Assim, impõe-se a extinção do 

processo, a teor do que preceitua o art. 485, VIII, do CPC: “Art. 485 – O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII – homologar a desistência da 

ação”. Pelo exposto, homologo a desistência e com fundamento no art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito. 

Ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, arquivem-se, com as 

cautelas de estilo, procedendo às anotações e baixas necessárias. Sem 

custas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008538-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARA VIEIRA WEISS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NICE VIEIRA WEISS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1008538-51.2017.8.11.0041. Ação: 

Interdição Vistos, etc... Trata-se de Ação de Interdição movida por Maria 

Clara Vieira Weiss, em face de Nice Vieira Weiss, ambas qualificadas nos 

autos, sob o argumento, em síntese, de que é filha da Requerida, a qual é 

portadora de demência progressiva e incurável decorrente da idade 

avançada. Informa que a Requerida já não consegue mais desenvolver, 

por si só, as atividades básicas da vida diária, tais como alimentação, 

vestuário, higiene, locomoção, e controle das necessidades fisiológicas. 

Pede, ao final, a procedência da ação, com a decretação da interdição da 

Requerida, sendo nomeada como sua curadora a Requerente. Instruiu o 

pedido com os documentos necessários a propositura da ação. Por 

decisão, foi nomeada a Requerente curadora provisória da Requerida e 

determinada outras providências, Id n. 5606327. A Requerida foi citada e 

intimada, na pessoa da responsável pelo Residencial Geriátrico Recanto 

Feliz, em razão da mesma ser acometida de doença de Alzheimer, não 

possuindo condições de assinar, Id n. 5856354. Relatório de estudo social 

acostado sob o Id n. 6092968. Laudo pericial acostado sob o Id n. 

11893548. A Requerente manifestou ciência com o laudo pericial, reiterou 

os pedidos elencados na petição inicial e pugnou pelo julgamento 

antecipado do mérito, Id n. 11969541. O Ministério Público opinou pela 

procedência do pedido, Id n. 12067050. Certidão informando que não 

houve impugnação pela Requerida, Id n. 14518425. O Curador nomeado à 

Requerida contestou por negativa geral, Id n. 14683964. Relatei. 

Fundamento e Decido. Antes de tudo, ressalto que é aplicável, inclusive 

aos processos em curso, em face do direito intertemporal e, neste caso, 

por assegurar os interesses das pessoas com deficiência, o vigente 

Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) e o “Estatuto da Pessoa Com 

Deficiência”, também em vigor, (Lei 13.146/2015). Assim sendo, 

necessário observar, ainda, que de acordo com art. 747 do CPC, a 

legitimidade da Requerente encontra-se comprovada nos autos, que bem 

demonstra que ela é filha da Interditanda, Id n. 5575521. Desta feita, é 

possível o julgamento do processo, no estado em que se encontra. Não se 

pode olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 

13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia 

incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou deficiência 

mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, tanto é que 

em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder público 

garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida”. 

Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”. Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista a perícia médica, Id n. 11893548, 

conclusiva no sentido de que: “Após a avaliação da periciada conclui que 

ela possui demência na doença de Alzheimer, classificada no Cid 10 F00, 

que cursa com prejuízos na memória, orientação, discernimento e na sua 

autonomia, tornando-a parcialmente incapaz de administrar sua renda, 

bens, negócios e sua pessoa”. Neste sentido, aliás, já se decidiu: 

“Acolhimento da pretensão autorizado pelas provas trazidas aos autos, 

sobretudo o laudo pericial...” (TJSP – AC 129.714-4 –Rel. Des. Salles de 

Toledo – J. 23.02.2000 – v.u.) Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o 

encargo público cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma 

pessoa e administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não 

estão em condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência 

mental” (RT 529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação 

do curador, Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica 

alinhou-se à tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que 

melhor atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não 

mais é acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o 

direito de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito 

Processual Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). 

Diante deste contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair 

sobre a pessoa da Requerente- filha - da Interditanda, a qual, segundo 

noticiado, demonstrou ser a pessoa adequada para continuar gerindo a 

vida civil da Interditanda, Id n. 6092968, pág. 5, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses da 

Interditanda - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de Nice 

Vieira Weiss até eventual cessação da incapacidade, nomeando-lhe 

curadora na pessoa de sua filha Maria Clara Vieira Weiss, com 

fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 

13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente atos da 

vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará da 

curadora nomeada, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os 

atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), 

devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade da curatelada e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 
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pertencentes à curatelada, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitadas. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (filha da 

interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da 

interditada, da Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da Curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 357134 Nr: 27366-30.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MYN, SGF, MA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÇAL YUKIO NAKAT - 

OAB:OAB/MT 8745 - B, Maurício Aude - OAB:OAB/MT 4667, SIDNEI 

GUEDES FERREIRA - OAB:, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/MT, 

Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JÚNIOR - OAB:6.702

 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.336/344.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1169802 Nr: 40095-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAST, LRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCINIRA CORRÊA DE FRANÇA - 

OAB:13.859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR A RESPEITO DO 

DOCUMENTO DE FLS.71/91.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327455 Nr: 481-76.2008.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA SOARES DE MORAIS, LUCINDA 

SOARES DE MORAIS, ESPÓLIO DE ARCELINA SOARES DE MORAIS, 

ANELIA PEREIRA DA SILVA, ANDRELINA SOARES DE MORAES, ESPÓLIO 

DE CLARA SOARES DE MORAIS, ESPÓLIO DE JOANA LEVINA DE 

MORAIS, ESPÓLIO DE CRISTINA DOARES RIBEIRO, ESPÓLIO DE URSULINA 

SOARES DE MORAIS, ESPÓLIO DE FELIPE SOARES GUIMARÃES, JOSÉ 

AUGUSTO SOARES RIBEIRO, VERA LUCIA SOARES GOÉS, TERESA 

CRISTINA SOARES RIBEIRO, LUIZ FELIPE SOARES RIBEIRO, ANELIA 

PEREIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE MÁXIMO DE MORAIS RODRIGUES, 

ANTONIA SOARES DE MORAIS, MARIA JOSÉ RODRIGUES, ESPÓLIO DE 

MARIA JOSÉ SOARES DE MORAES, DEONIZIA SOARES DE MORAIS, 

EZEQUIEL DE ARRUDA, SEVERINA SOARES DE MORAIS, MILTES DO 

NASCIMENTO DIAS, ESPÓLIO DE FRANCISCO SOARES DE MORAES, 

LIDEVINA DOS SANTOS MORAES, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS 

MORAES, MARCIA REGINA DOS SANTOS MORAES, MARILDES DOS 

SANTOS MORAES, MARCIO BENEDITO DOS SANTOS MORAES, 

ROSEMARY DOS SANTOS MORAES, FRANCISCO LEONARDO DOS 

SANTOS MORAES, ROSANA DOS SANTOS MORAES, MARIZETE DOS 

SANTOS MACEDO, LUCILENE REGINA DOS SANTOS MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE URSULINA SOARES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAZON SUBTIL R. JUNIOR - 

OAB:9827 MT, FRANCISNEY DURAN VILELA - OAB:10573 MT, 

MARILENA VIEIRA DA SILVA - OAB:82185/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARILENA VIEIRA 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 481-76.2008.811.0041, Protocolo 

327455, 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.: 722620 Nr: 18165-09.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA SOARES DE MORAIS, LUCINDA 

SOARES DE MORAES, ESPÓLIO DE JOANA LEVINA DE MORAES, 

ESPÓLIO DE CLARA SOARES DE MORAES, ESPÓLIO DE ARCELINA 

SOARES DE MORAES, CRISTINA SOARES RIBEIRO, ANELIA PEREIRA DA 

SILVA, ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ SOARES DE MORAES, EZEQUIEL DE 

ARRUDA, ESPÓLIO DE FRANCISCO SOARES DE MORAES, ESPÓLIO DE 

ANA SOARES DE MORAES, SEVERINA SOARES DE MORAES, ESPÓLIO 

DE DEONÍZIA SOARES DE MORAES, ESPÓLIO DE FLORENTINO SOARES 

DA SILVA, AIRTON SOARES DA SILVA, JOSÉ AUGUSTO SOARES 

RIBEIRO, VERA LUCIA SOARES GOÉS, TERESA CRISTINA SOARES 

RIBEIRO, LUIZ FELIPE SOARES RIBEIRO, MARIA JOSÉ RODRIGUES, 

ESPÓLIO DE MÁXIMO DE MORAES RODRIGUES, EULÁLIA APARECIDA DE 

OLOVEIRA MORAES, EDENILZA SOARES DA SILVA, EDILZA SOARES DA 

SILVA, EDILCE SOARES DA SILVA, EDELSON SOARES DA SILVA, 

ESPÓLIO DE ELZO SOARES DA SILVA, ESPÓLIO DE MILTON SOARES DA 

SILVA, ANTONIA SOARES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANDRELINA SOARES DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARILENA VIEIRA 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 18165-09.2011.811.0041, 

Protocolo 722620, 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.: 765957 Nr: 18696-61.2012.811.0041

 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: JOSIANE PARENTE JARDIM, JOSIMEIRE PARENTE 

JARDIM, JOANA LEMES DE ARRUDA JARDIM, FDASJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSINO DA SILVA JARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ VICTOR PARENTE SENA - 

OAB:11789/MT, NARA REGINA SILVA VENEGA - OAB:6.580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) HELLEN CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO, para 

devolução dos autos nº 18696-61.2012.811.0041, Protocolo 765957, 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 Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 860166 Nr: 1874-26.2014.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESNDS, GSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AANDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSEIAS LUIZ FERREIRA - 

OAB:12860 MT

 Impulsiono o feito com intimação do patrono do executado para em 5 dias, 

cumprir a decisão de fl.71, primeiro parágrafo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1190968 Nr: 1702-79.2017.811.0041

 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: FP, SB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJFR, JAIFR, JPIFR, LLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:11655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do patrono dos requerentes para, no 

prazo legal, impugnar à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 894115 Nr: 25971-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSO, AAIF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018, SIDNEI GUEDES 

FERREIRA - OAB:7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do advogado SIDNEI GUEDES FERREIRA, 

para em 5 dias retirar certidão em cartório. Após esse prazo os autos 

serão devolvidos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 860166 Nr: 1874-26.2014.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESNDS, GSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AANDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSEIAS LUIZ FERREIRA - 

OAB:12860 MT

 Vistos, etc.

Execução de Alimentos

Autos n.º 860166

As partes entabularam acordo em audiência realizada em 24.08.2016, às 

15:45 horas (fls. 55/55 - verso).

O débito da ação de execução em apenso está sendo cobrado nessa 

ação. (fls. 55 – verso, cláusula terceiro).

O Executado efetuou o pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) (fls. 57) 

e do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (fls. 58/61), conforme cláusula 

primeira, segundo e terceiro parágrafos.

 O saldo remanescente no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) será pago 

até maio de 2.018 (fls. 55, cláusula primeira, último parágrafo), sendo que 

o trâmite processual ficará sobrestado até esta data. (fls.55 – verso, 

cláusula segunda).

 Desse modo, aguarde-se a quitação integral do débito. (fls. 55 – verso, 

cláusula segunda).

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 860166 Nr: 1874-26.2014.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESNDS, GSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AANDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSEIAS LUIZ FERREIRA - 

OAB:12860 MT

 Resolvem as partes entabular o seguinte acordo:Cláusula Primeira: 

Chegaram a um valor, considerando os depósitos anteriores, de débito na 

importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).O executado pagara 

mediante deposito na data de amanhã, dia 25/08/2016, a importância de R$ 

8.000,00; devendo comprovar nos autos código 860166. Pagará até o dia 

23/09/2016, 30 (trinta) dias contados da presente audiência, mediante 

depósito, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais); devendo juntar 

também o comprovante nos presentes autos.O restante da importância 

devida, R$ 7.000,00 (sete mil reais), pagará até maio de 2018, quando irá 

receber o valor relativo a uma indenização trabalhista. Referente ao saldo 

restante compete ao devedor informar nos presente autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, o número do processo que tramita perante a Justiça do 

Trabalho para efeitos de bloqueio e transferência de valor a ser solicitado 

a Justiça Especializada para os autos de código 860166.Cláusula 

Segunda: As partes acordam no sentido de suspender a tramitação do 

processo 860166 até a quitação total do débito, ficando consignado que 

se não houver o pagamento do saldo devedor até maio de 2018 será 

computado juros e correção monetária a partir desta presente audiência 

além de uma multa de 10% sobre o valor.Cláusula Terceira: As partes 

requerem que o débito dos autos 852444 sejam cobrados junto nos 

presente autos de código 860166 para efeitos de liquidação.Cláusula 

Quarta: Caso não haja o cumprimento do pagamento das parcelas 

agendadas para o dia 25/08/2016 e para o dia 23/09/2016 o processo 

retomará seu curso, inclusive para efeitos de cumprimento da decisão de 

fls. 40/42 referente ao decreto de prisão.Cláusula Quinta: Sai ciente o 

devedor que o presente acordo abrange todas as parcelas em atraso até 

agosto de 2016, e, eventuais atrasos nas parcelas a partir de setembro de 

2016 por não estarem presentes no presente acordo poderá implicar em 

nova execução por parte da genitora.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1024833-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIR AUXILIADORA ERNESTINA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1024833-66.2017.8.11.0041 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 

12795773 - "(...) Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, autorizando a interessada Rosenir 

Auxiliadora Ernestina de Queiroz, a realizar o levantamento do numerário 

relativo a FGTS no espeque de R$ 109,24 (cento e nove reais e vinte e 

quatro centavos). Transitada em julgado, expeça-se o ALVARÁ e, em 

seguida, promovam-se as anotações e baixas necessárias e arquivem-se 

os autos. Custas e despesas pela interessada, suspensa a exigibilidade, 

todavia, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, que ora concedo. Por fim, verifico que o documento encartado no 

ID. 10912764 não possui referência com este processo e, por este motivo, 

determino a retirada da sua visibilidade e juntada nos autos correlatos. 
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Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." 

Cuiabá/MT, 5 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1029838-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA FERNANDA COSTA VICENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PINHO SILVA OAB - MT0011183A (ADVOGADO(A))

WAGNER ROBERTO PEREIRA OAB - MT16278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR VIEIRA COSTA (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 1029838-69.2017.8.11.0041 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 

14870704 - "(...) 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. Ciência ao Ministério Público. Custas e despesas 

processuais pelo executado, assim como os honorários sucumbenciais, 

na forma constante na decisão de ID. 10348574. No que atine a pretensão 

de execução de honorários sucumbenciais, aguarde-se o trânsito em 

julgado e, após, conclusos para análise da pretensão de ID. 11716227. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 5 de novembro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013299-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAENNE SOARES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAI SOARES GOMES (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 1013299-28.2017.8.11.0041 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 

15065585 - "(...) ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no art. 485, 

IX, do NCPC. Em decorrência, revogo a liminar concedida na decisão de ID. 

7250143. Sem custas, despesas e honorários advocatícios, ante a 

ausência de angularização processual, bem assim devido a gratuidade 

concedida nos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se observadas as formalidades legais. Ciência 

ao Ministério Público." Cuiabá/MT, 5 de novembro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1025088-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE OLIVEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO COSME DE FREITAS OAB - MT0003739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO LEONEL DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1025088-24.2017.8.11.0041 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 

15065965 - "(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, III, b, do Novo 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, os termos do 

acordo entabulado entre as partes, ID 14099496, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, DECRETO 

O DIVÓRCIO do casal Gislene Oliveira de Lima e Cicero Leonel de Lima, 

com a consequente extinção do vínculo conjugal, autorizando o cônjuge 

mulher a utilizar o nome de solteira, qual seja, Gislene de Oliveira. 

Transitada em julgado, expeça-se mandado de averbação ao Serviço 

Registral Civil competente, observando-se a modificação do nome do 

cônjuge mulher, bem assim ressaltando a dispensabilidade da inscrição no 

livro E do Cartório Local, nos termos do Provimento nº 43/2012, da CGJ. 

Por fim, tendo em vista o acordo realizado, condeno as partes ao 

pagamento, pro rata, das custas e despesas processuais, todavia, 

suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade concedida as 

partes. Após, promovam-se as anotações e baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 

5 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008937-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. J. D. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. P. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1008937-80.2017.8.11.0041 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 

15067030 - "(...) ANTE O EXPOSTO, JULGO E DECLARO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil/2015. Isento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, ante os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita, a que faz jus a exequente. Ciência ao Ministério 

Público. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se dos presentes autos, 

com as devidas anotações e baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.". Cuiabá/MT, 5 de novembro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014281-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE OAB - MT14109/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. C. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1014281-42.2017.8.11.0041 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 

15067302 - "(...) Ante o exposto, indefiro a petição inicial e por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 290 c.c. artigo 485, I, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Ademais, determino o cancelamento da distribuição, nos termos 

do art.290 do NCPC. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se com as 

baixas e anotações estilares, em seguida arquivando-se o processo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 5 de novembro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034909-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REBECA GIDEONY ALVES BRITO LIMA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1034909-52.2017.8.11.0041 Certifico que, por 
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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 

15067458 - "(...) Ante o exposto, indefiro a petição inicial e por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 290 c.c. artigo 485, I, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Ademais, determino o cancelamento da distribuição, nos termos 

do art. 290 do NCPC. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se com as 

baixas e anotações estilares, em seguida arquivando-se o processo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 5 de novembro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038452-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA CAVALCANTE GRANDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Caique Parra Lopes (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. 1038452-29.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cumpra-se na 

forma deprecada, servindo a cópia de mandado. Outrossim, acaso a 

presente missiva tenha sido distribuída na forma prevista no artigo 15 da 

Resolução nº. 03/2018 TJMT/TP[1], desnecessário o cumprimento do 

disposto no artigo 1.212, §1º, da CNGC, do contrário, oficie-se ao juízo de 

origem. Após, atingida à finalidade, observando as formalidades legais, 

devolva-se a Comarca de origem com as cautelas e homenagens de estilo. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 5 de novembro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito [1] Art. 15. No 

âmbito da Justiça de Primeira Instância do Estado de Mato Grosso, nas 

Unidades Jurisdicionais em que tenha sido implantado o Sistema PJe, as 

cartas precatórias tramitarão em meio eletrônico, ainda que o processo 

principal seja físico. (...) § 1º Quando o Sistema PJe estiver implantado no 

Juízo Deprecante e no Juízo Deprecado, a distribuição da carta precatória 

será realizada pela secretaria do Juízo Deprecante, diretamente no 

sistema, para o Juízo Deprecado, sem a intervenção do Setor de 

Distribuição ou dos advogados das partes. (...)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016285-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. P. (EXEQUENTE)

B. C. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI OAB - MT18652/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. P. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILBENE DE SANTANA SILVA OAB - MT15927/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que, intimada (ID 16123296), a 

executada deixou transcorrer o prazo sem se manifestar. Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a parte exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se 

manifestar. Cuiabá/MT, 5 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038215-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. M. (EXEQUENTE)

D. M. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MATOS ROCHA OAB - 015.478.731-08 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGMAR BATISTA MARCAL (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. 1038215-92.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. 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. Outrossim, tendo em vista que as 

ações que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, 

separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e 

adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme o art. 189, 

inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja processado em 

segredo de justiça. Prosseguindo, trata-se de pedido de Cumprimento de 

Sentença pelo procedimento do artigo 528 do Código de Processo Civil. 

Desta feita, determino que se proceda com intimação pessoal da parte 

executada, no endereço constante na inicial para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da pensão alimentícia, referente às parcelas 

vencidas de Agosto/2018 à Outubro/2018, com os acréscimos legais, bem 

como as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta bancária da 

genitora dos exequentes ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º). Deverá constar, no mandado, que o 

executado poderá efetuar o pagamento do débito, mediante depósito na 

conta de titularidade da representante legal dos menores, a saber, Conta 

nº. 3604-0, Agência 3276, Operação 013, da Caixa Econômica Federal, 

comprovando nos autos, no prazo acima assinalado. Decorrido o lapso 

suso, sem que sejam demonstradas quaisquer das situações delineadas 

no artigo 528, caput, in fine, da lei processual, desde já determino o 

protesto do pronunciamento judicial (CPC art. 517 c/c 528, §1º), devendo a 

parte exequente, querendo, se manifestar nos autos. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, que por 

analogia ao disposto no art. 827, §1º, do CPC, será reduzido à metade, em 

caso de pronto pagamento. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá/MT, 5 de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033878-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELMA DA SILVA OAB - 016.225.111-40 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER MENDES SILVA (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. 1033878-60.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. 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. Outrossim, tendo em vista que as 

ações que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, 

separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e 

adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme o art. 189, 

inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja processado em 

segredo de justiça. Prosseguindo, trata-se de pedido de Cumprimento de 

Sentença pelo procedimento do artigo 528 do Código de Processo Civil. 

Desta feita, determino que se proceda com intimação pessoal da parte 

executada, no endereço constante na inicial para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da pensão alimentícia, referente às parcelas 

vencidas de Julho/2018 a Setembro/2018, com os acréscimos legais, bem 

como as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta bancária da 

genitora da exequente ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º). Deverá constar, no mandado, que o 
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executado poderá efetuar o pagamento do débito, mediante depósito na 

conta de titularidade da representante legal da menor, a saber, Conta n.º 

6947-0, Agência n.º 0686, Operação nº 013, da Caixa Econômica Federal, 

comprovando nos autos, no prazo acima assinalado. Decorrido o lapso 

suso, sem que sejam demonstradas quaisquer das situações delineadas 

no artigo 528, caput, in fine, da lei processual, desde já determino o 

protesto do pronunciamento judicial (CPC art. 517 c/c 528, §1º), devendo a 

parte exequente, querendo, se manifestar nos autos. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, que por 

analogia ao disposto no art. 827, §1º, do CPC, será reduzido à metade, em 

caso de pronto pagamento. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá/MT, 5 de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036955-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. A. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA BENEDITA AIRES OAB - 034.310.441-58 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FRIOZZO (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. 1036955-77.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. 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. Outrossim, tendo em vista que as 

ações que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, 

separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e 

adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme o art. 189, 

inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja processado em 

segredo de justiça. No mais, vislumbro que se trata de pedido de 

Cumprimento de Sentença pelo procedimento do artigo 523 do CPC. Desta 

feita, intime-se a parte executada para que efetue o pagamento do valor 

atualizado do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito, acrescido de custas 

e, também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). 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, por 

analogia, o protesto do título executivo judicial (art. 528, §1º, do CPC). 

Deverá constar, no mandado, que o executado poderá efetuar o 

pagamento do débito, mediante depósito em conta de titularidade da 

representante legal da exequente, comprovando nos autos, no prazo 

acima assinalado. Apresentada a peça de defesa mencionada, ou 

decorrido in albis o prazo para a sua interposição, certifique-se e 

conclusos. Ciência ao Ministério Público. Às providências. Cuiabá/MT, 5 de 

novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037629-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANA RODRIGUES DA SILVA DE ASSIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE DE ASSIS SILVA (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. 1037629-55.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. 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. Outrossim, tendo em vista que as 

ações que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, 

separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e 

adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme o art. 189, 

inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja processado em 

segredo de justiça. No mais, vislumbro que se trata de pedido de 

Cumprimento de Sentença pelo procedimento do artigo 523 do CPC. Desta 

feita, intime-se a parte executada para que efetue o pagamento do valor 

atualizado do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito, acrescido de custas 

e, também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). 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, por 

analogia, o protesto do título executivo judicial (art. 528, §1º, do CPC). 

Deverá constar, no mandado, que o executado poderá efetuar o 

pagamento do débito, mediante depósito em conta de titularidade da 

representante legal dos exequentes, a saber, Conta n.º 00022809-4-1, 

Agência n.º 1569, Operação nº 013, da Caixa Econômica Federal, 

comprovando nos autos, no prazo acima assinalado. Apresentada a peça 

de defesa mencionada, ou decorrido in albis o prazo para a sua 

interposição, certifique-se e conclusos. Ciência ao Ministério Público. Às 

providências. Cuiabá/MT, 5 de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038518-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE PATRICIA SANTIAGO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBSON MIRANDA FIRMINO (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. 1038518-09.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença cujo título executivo judicial correlato é originário 

de demanda que tramitava na 1ª Vara 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 1ª Vara de Família e Sucessões desta 

Comarca. Providencie o Sr. Gestor o necessário à implementação da 

presente decisão. Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 5 de novembro 

de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038220-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. M. (EXEQUENTE)

D. M. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MATOS ROCHA OAB - 015.478.731-08 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGMAR BATISTA MARCAL (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. 1038220-17.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. 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. Outrossim, tendo em vista que as 

ações que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, 

separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e 

adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme o art. 189, 

inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja processado em 

segredo de justiça. No mais, vislumbro que se trata de pedido de 

Cumprimento de Sentença pelo procedimento do artigo 523 do CPC. Desta 

feita, intime-se a parte executada para que efetue o pagamento do valor 

atualizado do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito, acrescido de custas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 271 de 531



e, também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). 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, por 

analogia, o protesto do título executivo judicial (art. 528, §1º, do CPC). 

Deverá constar, no mandado, que o executado poderá efetuar o 

pagamento do débito, mediante depósito em conta de titularidade da 

representante legal dos exequentes, comprovando nos autos, no prazo 

acima assinalado. Apresentada a peça de defesa mencionada, ou 

decorrido in albis o prazo para a sua interposição, certifique-se e 

conclusos. Ciência ao Ministério Público. Às providências. Cuiabá/MT, 5 de 

novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1038260-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI SILVESTRE FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT0010177A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGOSTINHO SILVESTRE (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. 1038260-96.2018.8.11.0041 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. Trata-se de Ação de 

Interdição com Pedido de Liminar ajuizada por Sirlei Silvestre em face de 

Agostinho Silvestre, ambos qualificados nos autos. Relata na exordial, que 

o interditando é pai da requerente e que este é portador de Hipertensão 

Arterial, Escoliose Dorso-Lombar e Discopatia Degenerativa Difusa Lombar 

dos Joelhos, o que o torna incapaz de praticar mesmo os atos mais 

simples da vida. Em decorrência, a requerente postula a concessão de 

tutela provisória para que seja nomeada como curadora especial do 

requerido, na qualidade de sua filha. Vindica, ainda, a concessão da 

assistência judiciária gratuita, além da interdição definitiva do demandado. 

Vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. Analisando o pedido 

de tutela provisória vindicada, necessário salientar que o artigo 749, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil autoriza ao magistrado a 

nomeação de curadora provisória ao interditando, quando houver 

justificada urgência. 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. No caso dos autos, constato que tais requisitos 

legais não se perfazem presentes. Isso, pois, não fora encartado ao 

processo laudo/atestado lavrado por profissional médico que deixe 

entrever a incapacidade do interditando, porquanto os documentos 

colacionados referem-se a laudo de exame, atestado discorrendo acerca 

do problema de saúde do demandado e, ainda, a receituários médicos 

prescrevendo medicações ao paciente e nada mencionam a respeito da 

inexistência de capacidade do requerido para a prática dos atos da vida 

civil. Em decorrência, inexiste, da mesma forma, o fundado receio de dano, 

porquanto não evidenciado eventual quadro de incapacidade do 

demandado a exigir a nomeação provisória de curador. No mais, não se 

pode deixar de mencionar que a ação de interdição é instrumento 

processual destinado à defesa dos interesses do incapaz, dependendo, 

pois, de demonstração da existência de incapacidade. Nesse sentido, 

válido destacar o seguinte ensinamento sobre a curatela, in verbis: “a 

curatela, em sua figura básica, visa proteger a pessoa maior, padecente 

de alguma incapacidade ou de certa circunstância que impeça a sua livre 

e consciente manifestação de vontade, resguardando-se com isso, 

também, o seu patrimônio” (GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo 

Pamplona. Manual de Direito Civil – volume único. São PauLo: Saraiva, 

2017. 1ª. p. 1.421) Logo, em face das alegações apresentadas, imperativo 

o indeferimento da curatela provisória. Por conseguinte, designo audiência 

para entrevista do interditando (art. 751 do CPC) para o dia 13 de fevereiro 

de 2019, às 15h00min. Cite-se o interditando, cientificando-a, ainda, que, 

querendo, poderá impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da referida audiência, bem como lhe é facultado constituir 

advogado (CPC, arts. 751 e 752). Esclareço que o Oficial de Justiça 

deverá observar o disposto no artigo 245, §1º, do Código de Processo 

Civil. Consigno, ainda, que, nos termos do art. 752, § 2º, do CPC, caso o 

Interditando ou qualquer das pessoas nominadas no §3º do referido artigo, 

não intervenham no processo, nomeio para exercer o munus de curador 

especial, o núcleo de Atendimento da Defensoria Pública deste Estado, na 

pessoa de um de seus i. Defensores, que deverá ser intimado para 

ciência da nomeação, bem assim para requerer o que entender de direito. 

De outro viés, necessário salientar que a POLITEC suspendeu todas as 

perícias agendadas por este juízo, restando inócuos os esforços 

envidados por esta magistrada para a realização de convênio a fim de 

atender os beneficiários da justiça gratuita. Todavia, com o desiderato de 

otimizar a entrega da prestação jurisdicional e evitar a paralização do 

processo até que a situação seja solucionada, determino que a equipe 

técnica deste Juízo, formada por psicólogo e assistente social, no prazo 

de 30 (trinta) dias, realize estudo psicossocial na residência da parte 

autora, a fim de verificar a atual situação do interditado e a possibilidade 

de concessão da curatela definitiva em favor da parte requerente. Sem 

prejuízo da determinação supra, faculto a parte autora que instrua o 

processo com todos os atestados, laudos, exames e receitas médicas 

que possuir, com o fito de demonstrar os fatos ventilados na exordial. 

Após, com o laudo do estudo psicossocial nos autos, intimem-se as 

partes, a fim de manifestarem-se, e colha-se o parecer do Ministério 

Público, voltando conclusos em seguida. Ciência ao Ministério Público. Às 

providências. Cuiabá/MT, 5 de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002530-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. H. A. G. (REQUERENTE)

ELISANGELA BARBOSA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES OAB - MT0006882A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº. 

1002530-24.2018 VISTOS, ETC. Compulsando os autos, verifico que a 

parte autora não encartou ao feito os documentos requisitados pelo juízo, 

os quais são indispensáveis para o prosseguimento da demanda. Assim, 

considerando que a autora não cumpriu com o disposto no artigo 320 do 

Código de Processo Civil/2015, porquanto não instruiu a peça de ingresso 

com os documentos indispensáveis a configuração do 

interesse-adequação no manejo da presente, não obstante concedido 

prazo para retificar a falha, nos termos do artigo 321 da mesma lei, 

imperativo o indeferimento da inicial com a consequente extinção da 

demanda. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 

321, parágrafo único, do CPC/2015 e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 485, 

I, do mesmo estatuto processual. Condeno os interessados ao pagamento 

das custas e despesas processuais, a qual, todavia, permanecerá 

suspensa, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita que 

ora concedo, tendo em vista que fazem jus à concessão do benefício 

pretendido. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Certificado o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações estilares, em seguida 

arquivando-se o processo. Ciência ao Ministério Público. Cuiabá/MT, 05 de 

novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1020304-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA SANTANA DE BARROS (REQUERENTE)

DEIVID WEBERT BISPO ANCHIETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº. 

1020304-67.2018 VISTOS, ETC. Cuida-se de Divórcio Consensual c.c. 

Partilha de Bens proposta por Devid Webert Bispo Anchieta e Tatiana 

Santana de Barros Bispo Anchieta, ambos qualificados nos autos. 

Depreende-se dos autos que os interessados postularam a desistência da 

ação, em decorrência da reconciliação do casal (ID. 15784663). 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. Na sequência, condeno os interessados ao 

pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 90, 

caput, do NCPC, suspensa a exigibilidade em razão da assistência gratuita 

concedida nos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o 

prazo recursal, proceda-se com as baixas e anotações estilares, em 

seguida arquivando-se o processo. Cuiabá/MT, 05 de novembro 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037878-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SEGIRLANE FERREIRA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA LIMA DERKOSKI OAB - MT18337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERITENDENTE DE CONTROLE DE TRANSITO (IMPETRADO)

MINISTERIO DA JUSTICA (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: "Ante ao 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 

necessárias. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

urgência. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038037-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA VERONESE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA JESSICA BOA SORTE DE CARVALHO OAB - SP369956 

(ADVOGADO(A))

TATIANA DELAFINA NOGAROTO OAB - SP202682 (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: "Ante ao 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 

necessárias. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

urgência. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0504757-49.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIETA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/S (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS VANIN OAB - MT0010026A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT - DR. PASCOAL 

SANTULLO NETO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0504757-49.2015.8.11.0041. IMPETRANTE: AIETA ADMINISTRACAO E 

PARTICIPACOES S/S IMPETRADO: SECRETÁRIO DE FAZENDA DO 

MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT - DR. PASCOAL SANTULLO NETO Vistos, etc. 

Tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos 

Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, 

determinou a suspensão de todos os processos que abordem a matéria 

repetitiva encetada no presente feito (Tema 986), determino o 

sobrestamento deste processo até o julgamento da matéria posta à liça, 

ficando a cargo das partes informar acerca do referido julgamento. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1030050-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDISON DA SILVA MATOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO OAB - MT0012548A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIREITOR DE DETRAN MT (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 e 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, consoante fundamentação supra, 

DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR vindicada para o fim de determinar que 

a autoridade indigitada coatora proceda ao imediato licenciamento do 

veículo VW/VOYAGE, ANO/MODELO 2014-2015, PLACA PVV4479, COR 

PRATA, CÓDIGO RENAVAM 01044699466, CERTIFICADO DE REGISTRO E 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO Nº 011967816268, 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. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035381-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA LEMES DE MORAES (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)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para RECOLHER, 
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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 e 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, consoante fundamentação supra, 

DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR vindicada para o fim de determinar que 

a autoridade indigitada coatora proceda ao imediato licenciamento do 

veículo FORD/KA 1.0 ano/modelo: 2013/2013, PLACA: OAQ 3014 – 

RENAVAM Nº 00547858175, 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. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014442-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE RODRIGUES DE MEDEIROS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA OAB - MT20809/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (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 REITERAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para RECOLHER o valor da Diligência 

referente ao Bairro Centro Político Administrativo, por meio de emissão e 

recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, 

referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Vistos etc. 

Cumpra-se, integralmente, o determinado no comando judicial de id. 

6870985. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000838-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRAJA REZENDE DE LACERDA (IMPETRANTE)

LEANDRO FACCHIN ROCHA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINE GOMES PAVEZI OAB - MT0017162A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO INTERMAT (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. 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: 1030985-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO GOMES BEZERRA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI OAB - MT0010964A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (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. Inicialmente defiro os 

benefícios da AJG, pleiteados na exordial. A tutela de urgência foi inserida 

no art. 300, do CPC, e será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

(grifamos). Conquanto, conjecturo que não é o caso do deferimento do 

adiantamento pretendido, considerando que os elementos de convicção 

apresentados no presente momento processual pela requerente não 

demonstra a probabilidade do direito, especialmente, porque os laudos 

apresentados que em tese comprovam a incapacidade foram produzidos 

de forma unilateral, sem o devido contraditório. Com efeito, sopesando os 

elementos de cognição existentes nos presentes autos, infere-se 

imprescindível a realização de perícia médica para aferição da(s) 

moléstia(s) e da(s) limitação(ões) dela(s) decorrente(s). Deste modo, 

INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. Outrossim, 

NOMEIO como perito médico o DR. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, podendo ser 

encontrado no seu consultório localizado na Rua barão de Melgaço n. 

2754, edifício work tower, 9º andar, sala 908, centro, Cuiabá - MT, Tel.: 

99601-1639, que servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso. DESIGNO para o dia 20.12.2018 às 12:40 horas a realização 

da perícia nas dependências do consultório do perito supra mencionado, 

devendo a secretaria desta unidade judiciaria providenciar a intimação 

para comparecimento, com tempo suficientemente hábil, a parte 

requerente e seu (sua) advogado (a) e o INSS, devendo a pessoa 

periciada ou seu representante legal ser advertida de que deverá trazer 

todos os documentos médicos necessários à clara compreensão do 

histórico e quadro clínico passado e atual de sua moléstia (exames, 

laudos, atestados, etc.). Intimem-se as partes para indicar assistentes 

técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, 

art. 465, §1º, I e II)."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022594-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANILTO LUNA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (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. Intime-se a parte autora, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos relatório médico atual, 

conforme manifestação do perito no id.14751129. Transcorrido o prazo, 

com ou sem, resposta, conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021637-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAILDE ALVES DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382/O-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Vistos etc. Intime-se a parte autora, para 

no prazo de 05 (cinco) dias, impugnar a contestação e/ou manifestar 

interesse no prosseguimento da demanda. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se, com urgência. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005144-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT0014341A (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:"Ante ao exposto, determino o 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO nos termos do artigo 290 do CPC e, 

em consequência JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do artigo 485, IV do mesmo código. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se mediante as cautelas de estilo. P.I.C. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006258-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY NASCIMENTO BARRETO OAB - MT22641/O (ADVOGADO(A))

ODAIR ANTONIO FRANCISCO OAB - MT22451/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor do dispositivo da SENTENÇA 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. SENTENÇA: "...Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, III do CPC. Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da 

Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ. Desnecessário o reexame 

necessário, inteligência do §1, do art. 14 da Lei nº 12.016/09. 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. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO"

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726956 Nr: 22795-11.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO BISPO DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT, LUCIANE ESTEVES FERREIRA 

SAMPAIO - OAB:12.917/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 862647 Nr: 3783-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNISLEY PORFIRIO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PRIETO - 

OAB:7360-B/ MT, PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO - OAB:22531/O, 

RAFAEL CATISTE TENÓRIO - OAB:16.331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 985314 Nr: 16445-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLENE DE LIMA RODRIGUES, DEVANIL QUEIROZ 

MATSUOKA, PLÍNIA SAMPAIO DE ALMEIDA, VILMA MARIA PIOVAN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ROCHA SILVA - OAB:1564, 

MARCEL LOUZICH COELHO - OAB:8.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Otávio Trovo Marques 

de Souza Procurador do Estado - OAB:

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210023 Nr: 20729-68.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SHISUKO SAWAMURA NOSAKI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DENES CECONELLO 

LEITE - OAB:8.840-B/MT, ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - 

OAB:7.413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1333385 Nr: 16288-87.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRLEIGIAN PEREIRA ROCHA

 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:

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714465 Nr: 9181-36.2011.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5.433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1335876 Nr: 16890-78.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEDRO NETO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 857731 Nr: 59960-24.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUINEL ORMOND FERREIRA, ANA LUIZA CAMPOS DA 

SILVA, MARIA ANTONIA FERREIRA CARNEIRO, BENEDITA IRENE DE 

MORAES OLIVEIRA, JERONISA FERREIRA DOS SANTOS, OZANIL 

RONDON SOARES, LAURA VANINE RODRIGUES PEREIRA, ODINEZ 

ASSUNÇÃO DA SILVA, DANIELLY CRISTINA RIBEIRO LEITE, DEUZIRENE 

CORDEIRO AGUIAR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944, PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1335051 Nr: 16711-47.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENIL CAMARGO DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 859165 Nr: 1055-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEBÍADES HARDMAN FILHO, EDSON DE ALMEIDA 

CAMPOS, LUCINDO EVILÁSIO DOS SANTOS, GONÇALINA ROSA DA 

SILVA ALMEIDA, MARCO CESAR PEREIRA NUNES, MARILUCE 

AUXILIADORA DA SILVA ALBUQUERQUE, PALMIRO BISPO DA SILVA 

FILHO, SOLANGE OLIVEIRA SILVA, NÉLIA ROBERTA SANTOS 

CAVALCANTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944, PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ / MT - OAB:

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 869128 Nr: 8890-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO PAES LANDIM, ANA CLAUDIA CAMARA 

FIGUEIRA, EIDIL DE DEUS, DARCI NOBRE DOS SANTOS ARAUJO, HILDA 

YUNG ROCHA, JANE MARA LIMA DOS SANTOS CORREA, PEDRO ELCIO 

TOSTI, JOSE CARLOS PEGAIANI, LEILA CORREA DA COSTA, LIELIA 

RODRIGUES DOS SANTOS, LUANA CATARINE FERRARI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANI LUIZ PEREIRA 

RAIMONDI - OAB:6796 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 871537 Nr: 10706-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMAR LUIZ, THAIZE DA SILVA CAMARGO, 

TERESINHA BORGES DA SILVA DOS SANTOS, MARIA DOS SANTOS 

SOUZA, ELAINE PERTELI, ADRIANA APARECIDA PAVARIN, OLDONIRA 

VALCACIO DE MENEZES APOLINARIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 868481 Nr: 8319-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHADY LACERDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 3247, ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA - OAB:2100/MT, 

JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ - OAB:14.531, LEANDRO 

FERREIRA DA CRUZ - OAB:15914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 941222 Nr: 55288-36.2014.811.0041

 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: JOÃO MARIA DE CARVALHO

 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 COSTA RIBEIRO 

FILHO-Proc. do Estado - OAB:PROC. EST.
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 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 869126 Nr: 8888-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON DIAS DA SILVA, CLEONICE APARECIDA 

RODRIGUES, DOLORES MODESTO MIRANDA, DIVA RIBEIRO RODRIGUES, 

JACINDA MOREIRA DE SOUZA, JOSCELMA ERMINIA DA SILVA, JOSÉ 

ENOQUE DE SOUZA, JOSENILDA CORDEIRO DE OLIVEIRA, KÁTIA GOMES 

DA SILVA AMARO, MARIA JOSÉ SOUZA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANI LUIZ PEREIRA 

RAIMONDI - OAB:6796/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, impulsionando 

com a finalidade de intimar as partes para requerem o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 865087 Nr: 5668-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEDA BENEDITA DA SILVA DEMETRIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:6.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1026906 Nr: 35321-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRENO CHAVES NOGUEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:19.148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 843374 Nr: 47298-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL MARIA DE SOUZA ABUCHAIN, INÊS MONTEIRO 

DA SILVA, JOANITA LIMA DOS SANTOS, IVONE NICOLOTTI FERRI, 

JAIRDES SEBASTIANA DA SILVA, LUIZ SERAFIM DA COSTA MEIRA, 

NÁDIA PRADO MOURA BIANCARDINI, MARCILENE DE FREITAS OLIVEIRA 

ALMEIDA, MARIZETH MAZARELO DA CRUZ NASCIMENTO, ZIRLEY 

RUFINO DA SILVA BLANCO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, JAIRO 

JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3569-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ASSIS DOS 

SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROCURADOR, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 406928 Nr: 38137-33.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BENEDITO OTÁVIO DE ARRUDA

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

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

ALMEIDA - OAB:7533-A, JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 10.896, 

KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12.027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Autos n.º 406928 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Considerando o transcurso do prazo da suspensão postulada à fl. 133, 

manifeste-se o exequente em prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Decorrido o prazo assinalado, sem manifestação, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 710460 Nr: 3418-54.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENOEL PEREIRA DOS SANTOS ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2.883-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL- 

PROCURADOR DO MUNICIPIO - OAB:2.838

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 357332 Nr: 27662-52.2008.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: LAELÇO DE ALMEIDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREV INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA MARIA CARVALHO - 

OAB:7931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO VENDRUSCULO 

POSSARI - OAB:12.811/MT, INDIANARA BERTOLDO VESTANA - 

OAB:10977, JULIO CÉSAR DA SILVA - OAB:10.594, KARINA OLIVEIRA 

MIRANDA - OAB:8567-B, LUCIA MARIA ALVES DO NASCIMENTO - 

OAB:15.167/MT

 Autos n.º 357332 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Ante a concordância da parte executada (fls. 148/149v), HOMOLOGO os 

cálculos constante de fls. 145/146 e DETERMINO a expedição dos 

competentes RPV´s de acordo com o Provimento nº 11/2017-CM.

Após, arquivem-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 845931 Nr: 49568-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 
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Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLADIMIR COLMAN DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYVIA RYCHELLE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - OAB:10.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Autos n.º 845931 – Execução

 Vistos, etc.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre os cálculos apresentados pelo credor.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 914068 Nr: 39560-52.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO FERNANDES DA CRUZ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA DINIZ DE MORAES 

ALMEIDA - OAB:OAB/MS 16.343, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 

9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Tendo em vista a juntada dos quesitos complementares (fls. 119/121), 

intimo as partes para manifestação, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 81459 Nr: 8951-09.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAM LINHAS AÉREAS S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARRUDA ALVIM - OAB:12426/SP, 

EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - OAB:3.515/MT, JANAINA 

PEDROSO D. ALMEIDA - OAB:6910, Rodrigo Lanzi de M. Borges - 

OAB:6.323-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Autos n.º 81459 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Tendo em vista a decisão proferida em Superior Instância (fls. 666/669v), 

para realização da prova pericial contábil, nomeio como perita Judicial a 

Contadora Vera Gomes da Silva, CRC/MT 5.452-4, com endereço 

profissional na Rua Américo Salgado, n. 1.103, Araés, Cuiabá (MT), CEP: 

78.005-540, que servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso.

Intime-se a expert para apresentar proposta de honorários, currículo, com 

comprovação de especialização, contatos profissionais, em especial o 

endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, §2º, I, II e III, do CPC).

Em seguida, intime-se a parte autora para depositar o valor dos honorários 

(art. 95, do CPC), 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 a perita 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).

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1027154 Nr: 35440-29.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR ZAMPARONI DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do artigo 485, IV do CPC. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios, em observância ao Principio da Causalidade, fixados em R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos moldes do art. 85 do 

CPC.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se mediante as cautelas 

de estilo.P.I.C. Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2018.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 710462 Nr: 3420-24.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALINA VIEIRA DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, FRANCISCO BELO 

GALINDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TENARÊSSA APARECIDA DE 

ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB: 7.031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE CUIABÁ / MT - OAB:

 Autos n.º 710462 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão retro e, ainda, levando-se em conta que a 

perícia e imprescindível para o desate da questão, substituo a Empresa 

anteriormente nomeada pela Médica do Trabalho Cristina Teodoro de Melo 

Mendo, com endereço profissional na Rua Travessa Zé Edilberto Grige, 75 

– Goiabeiras, Cuiabá-MT, telefone: (65) 9989-2604 e e-mail: 

krismel@terra.com.br, que servirá escrupulosamente, independentemente 

de compromisso.

No mais, prossiga-se no cumprimento do comando judicial de fls. 

113/114v.

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 977104 Nr: 12663-50.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARO S/A (TELEFONIA MÓVEL)

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 977104 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fl. 55, devolvo o prazo para apresentação de 

contestação ao requerido.
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Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1035746 Nr: 39474-47.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONEIDE ALMEIDA QUEIROZ BOTHARO

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

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS SANTOS ALVES - 

OAB:17.568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI 

NETO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III e §1º do CPC, fazendo-o por sentença nos termos do artigo 

354 do citado diploma legal.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, cuja 

exigibilidade fica adstrita ao disposto no art. 98, §3º, do CPC, eis que 

beneficiária da gratuidade da justiça.Preclusas as vias recursais, 

arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de estilo.P.I.C. 

Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 877547 Nr: 15153-79.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLADIMIR COLMAN DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RYVIA RYCHELE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - OAB:10049/MT

 Autos n.º 877547 – Embargos à execução

 Vistos, etc.

Arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 825781 Nr: 31755-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GÉSSICA DANIELY RECALDE DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMERO SUASSUNA - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:17.376-B

 Autos n.º 825781 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Tendo em vista a prestação de contas (fl. 271v), 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, COM URGÊNCIA.

 Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 853227 Nr: 55941-72.2013.811.0041

 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: CLARICE MARQUES DE ARRUDA E SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:17.517/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE, RODRIGO SANTOS DE CARVALHO-PROCURADOR 

DO ESTADO - OAB:18026-A

 Autos n.º 853227 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Tendo em vista a prestação de contas (fl. 308), 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, COM URGÊNCIA.

 Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 960635 Nr: 5095-80.2015.811.0041

 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: ANDERSON JESUS DOS SANTOS, REUMAR ALVES DE 

JESUS SANTOS

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

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GOMES BRANDÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, MARILCI DE 

SOUZA COSTA E SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Autos n.º 960635 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Tendo em vista a prestação de contas (fl. 498), AUTORIZO o levantamento 

do montante de R$ 288,00 (duzentos e oitenta e oito reais), em favor da 

fornecedora CLINICA DIETETICA LTDA – CNPJ: 01.240.677/0001-60, 

mediante a expedição do competente alvará.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 808723 Nr: 15199-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO FRANCO

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

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA ERRUAN ROCHA 

POROFO - OAB:15648-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: josé roberto curvo garcia 

proc.federal - OAB:mat

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 831717 Nr: 37357-54.2013.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO CAVADAS FILHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO VIDAL MONTENEGRO - 

OAB:11917, ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, 

GABRIELA DE SOUZA CORREA - OAB:10031, GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - 

OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito 

com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte autora o pagamento das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do 

CPC.Transitada em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

P.I.C. Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 938379 Nr: 53842-95.2014.811.0041

 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: SONIA MARIA DE LIMA COSTA SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6.057 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO - OAB:

 Autos n.º 938379 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Cumpra-se a decisão de fl. 58, retificando o polo ativo da ação para 

MARIA APARECIDA DE ANDRADE, proceda com as devidas anotações 

junto ao cartório distribuidor e proceda se a troca da capa dos autos;

Desentranhe-se a petição de fls. 122/144, bem como a petição de fl. 

149/150, entregando ao seu subscritor, por ser a parte autora estranha 

aos autos.

Defiro o pedido de fls. 151, abra-se novo prazo para o requerido 

apresentar contestação.

Com a contestação nos autos intime-se a parte autora para impugnar, 

após intimem-se as partes para querendo apresentarem provas, no prazo 

legal.

Colha-se o parecer do Ministério Público Estadual.

Após, conclusos para sentença.

 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.: 855502 Nr: 57932-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALÍPIO CÉSAR DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS EMILIO 

BIANCHI NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ANGELICA DE 

MORAES NAVARRO - OAB:6606

 Em face do exposto e considerando o que mais consta nos autos JULGO 

PROCEDENTE o pedido da inicial, com resolução de mérito, com fulcro no 

art. 487, inciso I do CPC, HOMOLOGO o valor depositado nos autos e 

DECLARO incorporado ao patrimônio do Estado de Mato Grosso a área 

descrita a inicial, na Avenida Oito de Abril, s/n, bairro Cidade Alta, 

mediante ao pagamento de R$ 20.381,62 (vinte mil trezentos e oitenta e um 

reais e sessenta e um centavos) ao requerido, quantia esta já depositada 

e levantada.Deixo de condenar o Autor ao pagamento de honorários 

advocatícios, uma vez que o valor da indenização oferecido pelo 

Expropriante foi aceito pelo Expropriado (art.27, §1º do Decreto-Lei nº 

3365/41).Deixo ainda de condenar o Autor ao pagamento de custas 

processuais, uma vez que por força da Lei Estadual nº 7.603/2001, artigo 

3º, inciso I, o Estado de Mato Grosso está isento de despesas e custas 

processuais.Deixo de remeter os autos para remessa necessária, em 

razão do decisum não ser contrário aos interesses da Fazenda Pública.P. 

I. C.Cuiabá – MT, 30 de outubro de 2018.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJuiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035835-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR PEREIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS OAB - MT10201/O (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 :Vistos, etc. Analisando os autos, verifico 

que não está juntado aos autos documento que comprove a condição de 

cônjuge ou companheira da Autora em favor do servidor falecido, cuja 

comprovação é necessária para a concessão do benefício de pensão por 

morte. Desta forma, intime-se a Requerente para, nos termos do artigo 321 

do Novo Código de Processo Civil, emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, colacionando o documento de certidão de casamento ou de 

união estável legível, 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: 1035498-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L L DA CONCEICAO EIRELI - ME (IMPETRANTE)

LUZIVANIO LOUREIRO DA CONCEICAO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT0012558A (ADVOGADO(A))

HELIO PASSADORE OAB - PR09143 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, comprovando nos autos. DECISÃO: Isso posto, INDEFIRO a 

liminar pleiteada na exordial. Notifique-se a autoridade coatora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender conveniente 

(art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o 

disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos 

ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) 

dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Obs.: OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001440-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA CLARETE GERMANY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004672-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita: Desta forma, pela fundamentação supra, REJEITO os 

embargos declaratórios oferecidos contra a sentença lançada nos autos. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Obs.: 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: 1029988-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIVERSO ONLINE S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013750-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO WILSON PINTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARQUES E SILVA OAB - MT7731/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendente de Gestao de Pessoas da Secretaria de Estado de 

Gestao (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034189-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FEGURI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO(A))

EMIR FEGURI JUNIOR OAB - 900.102.211-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001599-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029247-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0016638A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA DE CONTROLE DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO 

(RENACH) DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN) DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Deste 

modo, INDEFIRO A LIMINAR almejada. 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). 

Intimem-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036084-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACY BENJAMIN DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT0011246A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO)

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência, comprovando nos autos. DECISÃO: 

Desta forma, estando os pressupostos do artigo 300 do CPC satisfeitos, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA e DETERMINO que os Requeridos, no 

prazo de 48h, providenciem o fornecimento de concentrador de oxigênio 

completo ao Requerente. Em caso de descumprimento da ordem judicial 

fixo a multa diária de R$2.000,00, além de a autoridade competente ser 

responsabilizada nas esferas administrativa, cível e criminal. Intime-se a 

central de regulação, dando-lhes ciência desta decisão para as devidas 

providências no sentido de dar imediato cumprimento à ordem judicial. Para 

melhor elucidação dos fatos e, principalmente do quadro clínico do 
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paciente, encaminhe-se cópia de todos os documentos juntados com a 

inicial, principalmente do documento pessoal da parte Requerente para fins 

de identificação junto ao cadastro do Sistema Único de Saúde Estadual. 

Sobrevindo notícia mediante certidão do Sr. Oficial de Justiça, quanto ao 

descumprimento da decisão pelo órgão regulador, fica desde já 

DETERMINADA a intimação pessoal do DIRETOR dos hospitais 

PARTICULARES para que cumpram IMEDIATAMENTE a ordem judicial, 

cujas despesas serão pagas integralmente pelo Estado de Mato Grosso e 

Município de Cuiabá. Citem-se as partes promovidas. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se com urgência por meio de Oficial de Justiça 

plantonista. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos 

do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381139 Nr: 17577-70.2009.811.0041

 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: AYCON COMERCIO DE MOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE 

FISCALIZAÇAO - SEFAZ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:8326-E, RENATA PIMENTA DE MEDEIROS - OAB:9059MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS PINHEIRO DE 

SOUZA - PROC. DO ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, impulsionando 

com a finalidade de intimar as partes para requerem o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432261 Nr: 12171-34.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR NUNES DA SILVA, JÚLIO CÉSAR NUNES DA 

SILVA, JÚLIO CÉSAR NUNES DA SILVA

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

SERVIDORES PÚBLICOS MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE TAQUES LEITE - 

OAB:10.986/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8.574, REGINA MACEDO GONÇALVES - OAB:505/MT

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 857583 Nr: 59814-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA ESTELITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS SILVÉRIO - 

OAB:OAB/MT 16.319

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 886192 Nr: 20674-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA ONEIDE CAPOROSSI DE ARRUDA, ALICE DE 

BARROS SILVA MUNIZ, CLEIDE MIRANDA DE OLIVEIRA, ARI JOÃO DE 

FARIAS, ANTONIA GEDY SIMÕES PIRES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:10626 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1053663 Nr: 48219-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAMY GARCIA OURIVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSA APARECIDA SILVEIRA 

MARTINS - OAB:20.384, RUSSIVELT PAES DA CUNHA - OAB:OAB/MT 

12487B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 864723 Nr: 5405-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVACELES HARDMAN, DAGMAR ARAÚJO VASQUEZ, 

ROSEMEIRY MARTINS ALBERNAZ, ROSALINA GONÇALVES CALAZANS, 

LINDA MARIA HARDMAN, TANIA DE FATIMA HARDMAN DE SIQUEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:10626 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 936972 Nr: 53075-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA BORGES RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 838161 Nr: 42878-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALIA TERESINHA MOREIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO LOPES OLIVEIRA - 

OAB:PROC FEDERAL

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 936676 Nr: 52929-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIGIA CAPPI MANZINI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:10626 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 757555 Nr: 9740-56.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALBERTO ADAMACZYK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT SAUDE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMILLE CLARA ALVES 

ADAMCZYK - OAB:13.494/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A/MT, JOÃO VIRGÍLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO 

(PROC. ESTADO) - OAB:

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782557 Nr: 36205-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA GOMES DE PINHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - 

OAB:14.344/MT, LORENA DIAS GARGAGLIONE - OAB:14.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 879098 Nr: 16219-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EROTILDES CELESTINA DE SIQUEIRA

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

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

OAB:9059/MT, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 946135 Nr: 58090-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMIRA OLIVEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SODRÉ ANDRADE - 

OAB:15.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431290 Nr: 11651-74.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AURELIO VIEIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5.433/MT, TRIANA CAMPANA MICHELLIS - 

OAB:5.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI 

NETO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 958736 Nr: 4280-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELICINA MARIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS SILVÉRIO - 

OAB:OAB/MT 16.319

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKRLEY DA SILVA - 

OAB:8.930

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentado 

tempestivamente pela parte requerida. Que intimo a parte requerente para 

manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1319451 Nr: 13052-30.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO LOCADORA CUIABÁ LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DE MUNICIPIO DE 

CUIABÁ - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rondon Brasil Viegas - 

OAB:14206-A/MT, RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 360646 Nr: 30586-36.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E 

SEGURANÇA PUBLICA DE MATO GROSSO - SEJUSP, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRANSITO DEDTRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, JANE CLAIR ZANETTI - 

OAB:8.716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA NOVIS NEVES 

PEREIRA LIMA - OAB:PROC. DO EST/MT, LEANDRO ALVES MARTINS 

JACARANDÁ - OAB:10.827/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 225336 Nr: 32670-15.2005.811.0041

 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 DO CARMO ROCHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 

GESTÃO PLENA (AMBITO MUNICIPAL CUIABÁ), GESTOR DO SISTEMA 

ÚNICO DE SAÚDE - GESTÃO PLENA (AMBITO ESTADUAL), ESTADO DE 
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MATO GROSSO (SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE ), PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANI LUIZ PEREIRA 

RAIMONDI - OAB:6796/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, JOSÉ ANTONIO 

ROSA - PROC. GERAL DO MUNICÍPIO - OAB:5.493, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que decorreu o prazo para o pagamento voluntário do RPV, sem 

manifestação. Sendo assim, impulsiono os autos com a intenção de intimar 

a parte autora para manifestar-se quanto ao pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1319451 Nr: 13052-30.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO LOCADORA CUIABÁ LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DE MUNICIPIO DE 

CUIABÁ - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rondon Brasil Viegas - 

OAB:14206-A/MT, RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT

 Vistos, etc.

O Município de Cuiabá apresentou Embargos à Execução ante os cálculos 

apresentados pelos Exequentes.

A controvérsia da demanda reside, também, em relação ao “quantum 

debeatur”. Destarte, para o seu deslinde, entendo necessária a 

elaboração de cálculos.

Posto isto, determino a remessa dos autos a Contadoria para o seu mister, 

anotando que a atualização monetária e a compensação da mora deverão 

ser moduladas nos seguintes termos:

“Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a 

citação, de 6% (seis por cento) ao ano, até 29/06/2009, e após, juros 

equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis 

à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1°-F, da Lei n. 

9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09.

A correção monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no 

Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o evento 

danoso”.

Vindo a planilha aos autos, intimem-se as Partes para manifestarem-se no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1036219 Nr: 39693-60.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCAR FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - OAB:6224/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 857623 Nr: 59854-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE MÁRCIA DE MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA GASPAR NÓBREGA - 

OAB:6.211/MT

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

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

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002977-69.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DINA SABINO NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BEZERRA DE OLIVEIRA OAB - MT18860/O (ADVOGADO(A))

Lucio Flavio Alves de Brito OAB - MT8669/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando-as, nos termos dos artigos 348 e 349 do NCPC. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002095-73.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS KEITI SAKAMOTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DA SILVA MOTA OAB - MT7729/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (RÉU)

 

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: "...Posto 

isto, CONCEDO A LIMINAR, para o fim de que seja permitido ao Impetrante 

obter o licenciamento 2018 do veículo TOYOTA ETIOS XS, ano/modelo 

2013/2013, placa OBL-2954, sem a necessidade do recolhimento da multa 

descrita na inicial, 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." OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado 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: 1000026-33.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL REAL DE JESUS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente Regional da Secretaria da Fazenda Estadual em Cuiabá/MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor do despacho a seguir transcrito, proferido nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DESPACHO: "Vistos, Tendo em vista o lapso temporal 

transcorrido sem qualquer manifestação da parte autora desde a certidão 

de id. 816436, intime-se a mesma para manifestar se há interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do 

processo. Cumpra-se."

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1037925-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUERINA DE ASSIS DA SILVA OAB - MT21504/O (ADVOGADO(A))

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de Ação de Restabelecimento de Auxílio Acidentário com 

Conversão para Aposentadoria por Invalidez ajuizada por AIRTON 

PEREIRA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS. Com o objetivo de adotar procedimentos uniformes nas 

ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios previdenciários, 

o CNJ editou a Recomendação Conjunta nº 01 de 15/12/2015, assinada 

pelo Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Advogado-Geral da 

União e Ministro do Estado do Trabalho e Previdência Social. Em seu artigo 

1º, I a mencionada recomendação, se referindo aos processos judiciais 

que visem à concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio-acidente, dispõe que os magistrados “ao 

despacharem a inicial, considerem a possibilidade de, desde logo, 

determinarem a realização de prova pericial médica, com nomeação de 

perito do Juízo e ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, 

facultando-se às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de 

assistentes técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para 

o ato;”. No mesmo dispositivo, o CNJ recomenda que a citação do INSS 

seja acompanhada de laudo da perícia judicial. Pois bem, de fato a 

implementação das medidas mencionadas, acarretarão uma celeridade 

maior aos processos envolvendo a busca dos benefícios previdenciários, 

além de permitir ao magistrado, previamente, uma segurança na análise 

eventual dos pedidos de antecipação de tutela, beneficiando diretamente 

as partes. Por outro lado, não se pode alegar qualquer nulidade na 

inversão, pois se adotará os quesitos estipulados na Recomendação 

Conjunta, bem como a citação efetivada permitirá ao INSS exercer, na sua 

plenitude, o seu direito ao contraditório e ampla defesa. Saliente-se que 

através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 03/2017, assinado pelo 

Procurador Federal Dr. Wesley Lavoisier de Barros Nascimento – 

Coordenador do Núcleo Previdenciário da PF/MT, há requerimento 

expresso no sentido de: “1) A inversão do rito nos casos que versem 

sobre o benefício por incapacidade, realizando-se a perícia médica antes 

da citação; 2) Nos caso em que já houve citação, solicita a dispensa da 

intimação da data da realização da perícia médica;...” Portanto, diante da 

necessidade de se comprovar a incapacidade laboral da Parte Autora, 

bem como que a mesma decorreu do acidente de trabalho informado, cuja 

constatação só é possível por meio de perícia médica especializada, 

DETERMINO a produção de prova pericial, que deverá obedecer os 

ditames dos artigos 464 e seguintes do CPC. Nomeio como perito o Dr. 

João Leopoldo Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral 

da Justiça podendo ser encontrado à Rua Barão de Melgaço, S/N, Praça 

Moreira Cabral – CEP 78020-901, telefone celular (65) 99601-1639, e fixo 

desde já os honorários no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos 

moldes da Resolução nº 232/2016 do CNJ. Ante as circunstâncias e 

provas documentais juntadas, presume-se como verdadeira a condição de 

hipossuficiência e, por consequência lógica de causa e efeito, com base 

no artigo 98 do CPC, lhe concedo os benefícios da justiça gratuita, até que 

se prove o contrário. Nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, INVERTO O 

ÔNUS DA PROVA cabendo ao INSS produzir a perícia, uma vez que a 

parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo, trazendo as partes prejuízos 

e transtornos incalculáveis. O INSS antecipará, desde logo, os honorários 

periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por tratar-se de ação 

que tem por objeto acidente de trabalho. 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. A análise da antecipação de 

tutela e a citação ocorrerão após a juntada do laudo pericial. Cumpra-se 

com urgência. Segue em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos 

pelo perito, nos moldes da Recomendação do CNJ nº 01/2015. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO QUESITOS 

DO JUÍZO 01 – O Requerente é portador de algum tipo de 

enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? 02 – Qual a 

origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente? 03 – 

Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” 

sofrida pelo Requerente? 04 – Existe nexo causal/concausal entre as 

lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo 

Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que 

podem evidenciar tal nexo de causalidade? 05 – As lesões e/ou sequelas 

da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do 

Requerente à época dos fatos narrados na inicial, no desempenho de 

suas atividades laborais diárias? 06 – Atualmente qual o estado de saúde 

do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia 

implicam na sua capacidade funcional? 07 – Diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a 

atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso 

afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa? 08 – O diagnóstico 

atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por 

exame complementar? 09 – No caso de resposta afirmativa ao quesito 

anterior, indicando a existência de exame complementar, qual foi o 

resultado do mesmo? 10 – A patologia declinada encontra-se em fase 

evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)? 11 – O Requerente 

apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente 

exercia? 12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). 

Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou 

temporária? 13 – Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. 

Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa 

pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o 

período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos 

objetivos que o levaram a tal conclusão? 14 – Se a incapacidade for 

considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa? 

15 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é 

uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional? 16 – Caso a 

resposta ao quesito 15 seja que a incapacidade foi considerada 

permanente, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de 

programa de reabilitação profissional?

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038286-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON DE FIGUEIREDO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THURLAND HENRY DE FIGUEIREDO OAB - MT0021402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. O impetrante pretende a concessão de liminar para 

licenciamento de veículo perante o DETRAN/MT. De acordo com o CTB as 

notificações de autuação e aplicação de penalidade serão encaminhadas 

ao endereço do proprietário do veículo, sendo consideradas válidas, para 

todos os efeitos, as notificações devolvidas pela desatualização deste 

(art. 282, §1º). Destarte, a fumaça do bom direito referente à ausência de 

notificação somente pode ser constatada quando o impetrante traz nos 

autos documento comprovando o endereço que está cadastrado no órgão 

de trânsito, além de comprovante de residência atualizado. Portanto, 

faculto ao impetrante que promova a juntada aos autos, também no prazo 

de 15 (quinze) dias, dos documentos relacionados no parágrafo supra. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024365-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NARCISO SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CASTRO GARCIA OAB - MT0013460A (ADVOGADO(A))

JANAINA WOLF OAB - SP382775 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
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Vistos, Tendo em vista o pagamento das custas e taxas iniciais, cite-se o 

Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos. De modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito deixo para 

momento oportuno a análise da necessidade de realização audiência de 

conciliação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021703-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GOMES LUCAS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FIGUEIREDO OAB - SP221077 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Verifico que não há nos autos comprovante de recolhimento 

das custas e taxas judiciais, bem como não há requerimento de gratuidade 

de justiça. Dessa forma, intime-se a parte autora para promover o 

pagamento das custas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Após, conclusos. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026632-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GONZAGA DA ASSUNCAO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FRANÇA, PRESIDENTE DO DETRAN MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Ante o teor da certidão de ID. 16255784, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024776-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV OAB - MT17893/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE SERVIÇOS PUBLICOS E MOBILIDADE URBANA DE 

VÁRZEA GRANDE, (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Secretario Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. No petitório de ID. 15983911, a autora propôs a emenda da 

inicial para fazer figurar no polo passivo o Departamento de Trânsito do 

Estado de Mato Grosso (DETRAN/MT), a Secretaria Municipal de 

Mobilidade Urbana (SEMOB) e a Secretaria de Serviços Públicos e 

Mobilidade Urbana de Várzea Grande. Ab initio, observa-se que a 

presente ação, salvo o DETRAN que possui personalidade jurídica, foi 

endereçada a outras duas entidades que não têm personalidade jurídica, 

nem tampouco competência para figurar no polo passivo da ação. Deste 

modo, nos termos do art. 321 do CPC, bem como à vista do princípio da 

economia processual, faculto novamente à Requerente emendar a inicial 

para corrigir o polo passivo, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035981-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E 

BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento. Em seguida, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público. Com estas providências, voltem-me conclusos 

para sanear os autos, ou se for o caso, julgar antecipadamente a lide. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504852-79.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

WILSON ALBUQUERQUE LOUZADA (AUTOR(A))

FERNANDO REIS PEREIRA DA MATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - MT0017683A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de pedido de liquidação de sentença. No caso 

vertente, o requerido defende que já efetuou a incorporação quando da 

reestruturação da carreira dos servidores públicos municipais. Este juízo 

tem o entendimento de que diante da análise firmada pelo Supremo 

Tribunal Federal no RE 561836/RN, o direito à incorporação dos 11,98% se 

mostra viável caso, uma vez realizada a reestruturação da carreira da 

categoria, constatar-se a perda salarial pela sua não incorporação aos 

vencimentos. Uma vez constatado o contrário, restaria caracterizado que 

os autores já gozam de tal benefício, acarretando a falta de interesse 

processual em promover o cumprimento da sentença. Destarte, para fins 

de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a liquidação da 

sentença como determinado em sentença, que para o presente caso, 

deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos termos do Art. 509, I, 

CPC. Em sendo assim, nomeio com perito contábil a Srª. Sílvia Mara Leite 

Cavalcante, contadora, CRC/MT 6.050, podendo ser encontrada na 

Avenida Isaac Póvoas, 1331, sala 101, Ed. Milão, Bairro Popular – CEP 

78045-900, em Cuiabá-MT; com telefones para contato (65) 

3023-3555/99225-5000 e endereço eletrônico: valorcontabil@terra.com. 

Em se tratando de prova pericial determinada de ofício, nos termos do art. 

95, caput, do CPC, haveria de ser rateada por ambas as partes. 

Entretanto, em casos como o vertente, onde os exequentes são 

beneficiários da justiça gratuita, o CPC estabeleceu o pagamento com 

recursos alocados no orçamento do Estado, no caso de ser a perícia 

realizada por particular (art. 95, §3º, inciso II). Intime-se o perito para 

apresentar, no prazo de cinco dias, o valor dos seus honorários, bem 

como o seu currículo, com a comprovação da especialização na área 

(inciso II, §2º, art. 465 do CPC). Com a vinda aos autos da manifestação do 

perito, acompanhada dos documentos solicitados, dê-se vistas às partes 

para manifestação em cinco dias. Em havendo concordância com o valor, 

intime-se o Município de Cuiabá para depósito, em conta única do juízo, 

dos honorários periciais. Caso contrário, voltem os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038405-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR JANTORNO JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA OAB - MT13769/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇAO DA SECRETARIA DE MEIO 

AMBIENTE - SEMA (IMPETRADO)
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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, DECLINO A 

COMPETÊNCIA em favor da Vara Especializada do Meio Ambiente da 

Comarca da Capital, porquanto a competência ratione materiae é absoluta, 

nos termos do art. 87 e 93 do CPC. Promova-se o cancelamento da 

distribuição, com a consequente remessa dos autos ao juízo competente, 

não sem antes constar os nossos cumprimentos. Providencie-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031347-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA FABIULA PINHEIRO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (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: "...Posto 

isto, CONCEDO A LIMINAR para o fim de que seja permitido à Impetrante 

obter o licenciamento 2018 do veículo FIAT/UNO WAY 1.0, ano/modelo 

2013/2013, placa OBB8404, 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." OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028295-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DONALDO ALVES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Verifico a necessidade de prova pericial, razão pela qual 

passo a sanear o feito. Inexistindo a alegação do réu de vício, quer da 

relação processual, quer do procedimento, nem da inexistência das 

condições da ação, bem como, pela análise do feito, ter verificado a 

regularidade do processo sob todos esses aspectos, declaro-o saneado. 

O ponto controvertido da presente ação está na constatação de 

capacidade laborativa do Requerente, uma vez que há laudo pericial 

produzido por órgão oficial do Estado indicando-o como inválido para as 

atividades laborativas. Dito isto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo 

Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça 

podendo ser encontrado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work 

Tower, 9º andar, Sala 908, Centro, Cuiabá/MT, telefone celular (65) 

99601-1639, e fixo desde já os honorários no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais), diante da complexidade da matéria. 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 CPC. Intimem-se as partes, nos termos do art. 465 do CPC, para 

apresentarem quesitos e indicarem assistente técnico, se assim 

desejarem. 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). 

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. Intime-se o AUTOR, 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. Com a juntada do laudo pericial, expeça-se alvará para 

levantamento 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 CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Segue em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo perito. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO QUESITOS 

DO JUÍZO 01 – O Requerente é portador de algum tipo de 

enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? 02 – Qual a 

origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pela Requerente? 03 – 

Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” 

sofrida pelo Requerente? 04 – As lesões e/ou sequelas da 

enfermidade/patologia impedem o exercício de atividade laboral do 

Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias? 05 – 

Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as 

consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua 

capacidade funcional? 06 – Diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a atividade 

declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, 

se de forma leve, moderada ou intensa? 07 – O diagnóstico atual foi 

estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame 

complementar? 08 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, 

indicando a existência de exame complementar, qual foi o resultado do 

mesmo? 09 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada (residual)? 10 – O Requerente 

apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente 

exercia? 11 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). 

Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou 

temporária? 12 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o 

prazo estimado a recuperação laborativa? 13 – Se a incapacidade for 

considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, 

multiprofissional ou omniprofissional? 14 – Caso a resposta ao quesito 13 

seja que a incapacidade foi considerada permanente e uniprofissional, 

existe capacidade laborativa residual para cumprimento de programa de 

reabilitação profissional?

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038280-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AZUS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO LUIS MAIOLI OAB - RS65398 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS 

(IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E FISCALIZACAO DE TRANSITO 

(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: "...De 

todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pretendida pelo impetrante. 

Notifiquem-se as autoridades coatoras para, no prazo de 10 (dez) dias, 

prestarem as informações que entenderem 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 
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Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se." 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 839466 Nr: 43995-06.2013.811.0041

 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: ABIDIAS SANTOS MEIRA, ADELCIDES FERNANDES, 

ALESSANDRO FARIAS LIMA, ADEMAR CAMARÇO DE ALENCAR, 

ADEVERSINO MOREIRA TEODORO, AGAPI ELIAS DOS SANTOS, 

CLODOALDO ARANA DE ARAÚJO, ARNALDO JACOB MUCHEL, DAVI 

ALVES COELHO NETO, BENEDITO PEDROSO NEVES DE AMORIM, ALMI 

FERREIRA DE OLIVEIRA, ANA PAULA DE MORAES RAMOS, BENTO 

GONÇALVES DA SILVA, CLEBER RONALDO BORGES, DOMINGOS 

GOMES RODRIGUES, EDMILSON FERREIRA DOS SANTOS, EDIVAN ALVES 

ESTEVES, FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA, FRANCISCO ALMEIDA 

MARTINS, JOSÉ MARIA TAVARES, JÂNIO SOUSA DA PURIFICAÇÃO, 

EDILSON DE OLIVEIRA GONÇALVES, FARLEY SANDRO BARBOSA DE 

ARAUJO, GEORGE REBETHE TAVARES SILVA, JOATAM MARTINS DE 

SOUZA, JOCELIO LOPES DE SOUZA, JORGE DOMINGOS DA SILVA, JOSE 

JOAQUIM FERNANDES, JULIANO PEREIRA DE ALMEIDA, LEOMACIR 

MORAES, MARCO ANTONIO DE SOUZA, MARLOS TAVARES ROLDÃO, 

VIVALDO FERREIRA SANTANA, OSMAR MARTINS DA SILVA, MANOEL 

ALVES DE SOUSA, MOISES CASTRO DA SILVA, UESLEY RODRIGUES 

AGUIAR, WILSA CRISTINA CAVALCANTE SILVA, WILSON BORGES DA 

ROCHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, impulsionando 

com a finalidade de intimar as partes para requerem o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 864017 Nr: 4835-37.2014.811.0041

 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: JOSÉ LUIZ CHIMATTI PESENTI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 857797 Nr: 60026-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY CRISTINE DA SILVA MATOS, SIDNEI JASSEK 

AMARO, VANDERLEI ANTONIO DE MAGALHÃES, EDNA DE OLIVEIRA 

RIBEIRO, LEIZE SIMONE DE ARRUDA, BENDITO BONDESPACHO DE 

ARRUDA, MARLY DE PINHO, SHIRLEI LAURETT BUENO LIMA, JONEIDE 

MARIA DE SOUZA, CLARICE BENTO PRADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPO - OAB:6944/MT

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1045913 Nr: 44320-10.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAELSON NEVES DE SÁ

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

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

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

OAB:MT/14.234, JOSE RENATO DE FRANÇA - OAB:16096-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:113.756/RJ, MARIA LUIZA DA C. CAVALCANTI - PROC 

DO ESTADO - OAB:, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13.100/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o petitório e documentos de fls. 224/238, intime-se os 

Requeridos, para manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 958571 Nr: 4203-74.2015.811.0041

 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: SARTORI & SARTORI TRANSPORTES LTDA, CARLOS 

ALBERTO SARTORI PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAN AUGUSTO RAMOS - 

OAB:18434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA NOVIS NEVES 

PEREIRA LIMA - OAB:PROC. DO EST/MT

 Isso posto, CONCEDO A SEGURANÇA para ratificar a liminar e 

DETERMINAR ao impetrado a imediata baixa da GTM n. 

003646743/2014-53. Consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Encaminhe-se 

cópia desta sentença à autoridade impetrada para os devidos fins. Com 

fundamento no art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009, determino que após o 

decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à 

Superior Instância, em vista do reexame necessário de sentença. Sem 

custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste 

caso. Com o retorno dos autos da instância superior e o trânsito em 

julgado da sentença, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1109361 Nr: 14439-51.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

CUIABÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CUIABA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12.012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Bueno 

(Procurador do Estado) - OAB:17439-A, SERGIO BENEDITO BASTOS 

PARREIRA-PROC. MUNICIPAL - OAB:3845

 Vistos, etc.

 Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA ajuizada por GONÇALO MANOEL 

DA SILVA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAUDE DE CUIABA, SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CUIABA.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido em plantão às fls. 32/33.

A certidão de fl.34 atestou o decurso do prazo para depósito da diligência 

do oficial de justiça.
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Contestações tempestivas dos Requerido às fls. 36/39 e 41/46. Não houve 

apresentação de impugnação à contestação (fl. 54).

 Intimadas sobre provas, as partes nada postularam.

Em vistas, o Ministério Público opinou pela intimação da autora para 

informar acerca do cumprimento da liminar.

O despacho de fl. 61 determinou a intimação pessoal da parte autora para 

providenciar o prosseguimento do feito em 10 dias, sob pena de extinção. 

O prazo decorreu sem qualquer manifestação de sua parte (fl. 61).

É o que tinha a relatar.

Decido.

Como relatado, o requerente quedou-se inerte diante do despacho 

proferido pelo Juízo a fim de dar prosseguimento ao feito. Não há, 

inclusive, prova nos autos de que o procedimento requerido tenha 

acontecido.

Desse modo, estão presentes os requisitos para o julgamento da ação nos 

termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

 Pelo exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, com fundamento 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, ficando revogada a decisão 

de antecipação de tutela de fls. 32/34.

Sem custas e honorários, em razão da gratuidade da justiça a qual 

concedo neste momento.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as respectivas 

baixas.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 886550 Nr: 20939-07.2014.811.0041

 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: NUTRIGRILL COMERCIO DE REFEIÇÕES EIRELI - ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBÉLIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:OAB MT 2.301/A, DIOGO PEIXOTO BOTELHO - 

OAB:15172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT

 Sendo assim e diante de todo o exposto, HOMOLOGO a concordância do 

ESTADO DE MATO GROSSO e, consequentemente, JULGO PROCEDENTE 

o pedido da parte autora para DECLARAR a nulidade do lançamento 

tributário constituído por meio da emissão das Notas Fiscais n. 

000.007.765, 000.008-597, 000.008.951 e 000.008.947, emitidas pela 

empresa Açoplast Indústria e Comércio Ltda. em favor do destinatário 

Cooperbio-Cooperativa de Biocombustível.Sem custas, conforme previsto 

no do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.Condeno o ESTADO DE MATO 

GROSSO em honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) 

do valor do proveito econômico obtido (montante do débito fiscal anulado), 

conforme art. 85, §3º, I, do CPC.Não havendo recurso voluntário, deixo de 

remeter os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do 

art. 496, §3º, II do CPC, em virtude do proveito econômico não ultrapassar 

o montante de 500 (quinhentos) salários mínimos.Transitada em julgado, 

arquive-se com as baixas pertinentes.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 441247 Nr: 17796-49.2010.811.0041

 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: ALAOR ALVES DE ALMEIDA

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

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, uma vez 

que não há nenhum tipo de incapacidade laboral.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 à fl. 42.Oficie-se a autarquia previdenciária 

para que tome conhecimento desta sentença.Tendo em vista a juntada do 

laudo pericial, determino a expedição de alvará para levantamento dos 

honorários periciais, observando os dados bancários indicados pelo Sr. 

Perito à fl. 95.Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 811625 Nr: 18112-57.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SISTEMA 

AGRÍCOLA, AGRÁRIO E P

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

DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO, ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CELESTINO BATISTA 

NETO - OAB:11367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO GONÇALO DE 

OLIVEIRA - OAB:, CLAU´DIO JOSÉ DE ASSIS FILHO - OAB:, 

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL e, 

consequentemente, EXTINTO O PROCESSO SEM A ANÁLISE DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, VI, do NCPC.Condeno a parte autora em 

custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes fixados em 

10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do 

CPC.Sentença não sujeita à reexame necessário.Transitada esta em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas 

baixas.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 916245 Nr: 40947-05.2014.811.0041

 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: JOSÉ RICARDO TEIXEIRA DE CASTRO, MONTESQUIEU 

MOREIRA DA SILVA, JOILSON FRANCISCO DE ASSIS, LUIZ CARLOS 

GONÇALVES DOS SANTOS, WANDO REIS DE OLIVEIRA, ROSINEI DA 

SILVA ORTEGA, JONAIR CAMPOS DA SILVA, RAIMUNDO LIMA DOS 

SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN PETERSON DE CAMARGO - 

OAB:18.102/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci Malheiros Fernandes 

de Souza Costa e Silva - OAB:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1024743 Nr: 34171-52.2015.811.0041

 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: NINELA SIRLEY LO PINTO WATZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR DE PROVIMENTOS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNIE ROSA E SILVA - 

OAB:6.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE 

(PROCURADORA DO MUNICÍPIO) - OAB:19.398/MT

 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.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 952415 Nr: 1178-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR DONIZETI PACHECO 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: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MÁRIO DONAL 

SPALATTI, para devolução dos autos nº 1178-53.2015.811.0041, 

Protocolo 952415, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037561-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO OSCAR LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Concessão de Aposentadoria por 

Invalidez ajuizada por PEDRO OSCAR LEITE DA SILVA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, 

devidamente qualificados na exordial, objetivando a antecipação da tutela 

jurisdicional para que lhe seja concedida a aposentadoria por invalidez. 

Conta o Requerente que trabalhou como servidor público estadual nos 

anos de 1972 e foi exonerado em 31/12/1994, exercendo neste período as 

funções de auxiliar de arrecadação e guarda penitenciário. Informa que há 

época foi dispensado em meio a uma crise epilética durante o trabalho e 

desde então, tendo sido diagnosticado com epilepsia e esquizofrenia, 

possuindo inclusive laudo médico afirmando que não possui condições de 

exercer atividade laboral, e mesmo assim o Estado, sem observar a 

legalidade do ato, o dispensou, retirando-o do cargo que ocupava e do 

serviço público. Sustenta que há época, o Estado não dispunha de 

nenhum plano médico ou cobertura capaz de assistir ao servidor autor, 

pois necessitava tratar das patologias que surgiram em seu corpo porém 

não tinha respaldo do órgão em que trabalhava para tal, ficando 

desamparado. Com a inicial vieram os documentos de fls. 08/23. É o 

relatório. Decido. Para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, 

a legislação de regência impõe a comprovação de dois requisitos; o fumus 

boni juris – que se refere à probabilidade do direito invocado – e o 

periculum in mora – consistente no perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Compulsando os autos, convergindo-se à análise dos 

documentos que embasam o pleito inicial, verifico a ausência dos 

pressupostos necessários ao deferimento do pedido nessa fase de 

cognição não exauriente. Conforme mencionado no relatório, pretende o 

Requerente a concessão de aposentadoria por invalidez. Analisando as 

informações trazidas na inicial e os documentos acostados, verifico que 

desde o ano de 1994 o Requerente não mantém mais vínculo com a 

Administração, além de não ter ficado claro qual era o tipo de vínculo 

mantido, se efetivo ou temporário. Também não consta dos autos laudo 

oficial pericial produzido pelo Estado que indicasse a necessidade de 

aposentadoria por invalidez ou requerimento nesse sentido. Saliente-se 

que é necessário a comprovação do vínculo empregatício para concessão 

de aposentadoria por invalidez, observando os prazos prescricionais para 

tanto. Portanto, neste momento, não há como comprovar as alegações do 

Requerente, pois ausentes os documentos aptos a subsidiar o pleito. 

Diante do exposto, por não vislumbrar razões para a concessão da 

pretensão inicial, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PRETENDIDA. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita com fulcro no art. 98 do CPC. 

Diante das especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado 

de 18 de março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito deixo para momento oportuno a análise de 

realização de audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI e enunciado nº 

35 da ENFAM). Citem-se os Requeridos para, no prazo legal, contestarem 

os presentes autos. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031347-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA FABIULA PINHEIRO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Defiro a emenda à inicial requerida ao ID. 15921164 e passo à 

análise do pedido liminar. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM 

PEDIDO LIMINAR impetrado por NADIA FABIULA PINHEIRO DA SILVA 

contra ato do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DE MATO GROSSO, visando, mediante a concessão de liminar, o direito de 

obter o Licenciamento do veículo FIAT/UNO WAY 1.0, ano/modelo 

2013/2013, placa OBB8404, independentemente do pagamento de multas 

por infração de trânsito. Com a inicial vieram documentos anexos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O mandado de segurança é 

remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso 

LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. É 

cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a 

concessão de medida liminar, faz-se mister a presença dos seguintes 

requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus 

boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da 

medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Vê-se que a 

questão sob análise está em se verificar a existência ou não do aludido 

direito líquido e certo que a Impetrante alega ser resultado de abuso de 

poder pela autoridade apontada como coatora em lhe exigir o pagamento 

das multas por infração de trânsito, para o licenciamento do veículo de sua 

propriedade. Tenho sustentado que se revela ilegal a vinculação do 

licenciamento ao pagamento de multas por infração de trânsito, 

constituídas ilegalmente, ou seja, sem as notificações necessárias, 

conforme previsto na legislação de trânsito. É imperioso recordar que o 

STJ entende pela ilegalidade da aplicação da penalidade administrativa, 

quando não comprovada a dupla notificação do proprietário do veículo. 

Nestes termos, sua jurisprudência: Súmula 312 - No processo 

administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as 

notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. 

Súmula 127 - É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao 

pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado. No caso em 

comento, os documentos apresentados, demonstram, nesta fase de 

cognição sumária, a boa aparência do direito da Impetrante e a 

razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, destinada à 

imediata suspensão do ato coator. A presença do fumus boni juris está 

demonstrada diante da possibilidade de afronta e desrespeito aos 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do 

contraditório. Digo possibilidade de afronta porque trata-se de medida 

liminar, numa fase de cognição sumária, com requisitos legais específicos, 

enquanto por ocasião do julgamento de mérito, caberá decidir sobre a 

ocorrência ou não de efetiva violação de direito líquido e certo da 

Impetrante. No caso em comento, presente ainda o periculum in mora, uma 

vez que o não licenciamento impede a utilização do automóvel, limitando 

seu direito de propriedade, já que a condução de veículo automotor sem o 

documento de licenciamento é considerado infração administrativa. Assim, 

o condicionamento do ato ao pagamento de multas das quais a impetrante 

não foi notificado (no endereço cadastrado junto ao DETRAN) não pode 

ser considerado exercício do poder de polícia. Pois tal fato é o mesmo que 

fazer justiça com as próprias mãos. Embora o art. 131, §2º do Código de 

Trânsito dispõe que o CRLV somente pode ser emitido após a quitação de 

todos os débitos existentes relacionados ao veículo, a jurisprudência tem 

entendido ser necessária a dupla notificação do administrado a cerca das 

penalidades de trânsito a ele atribuídas. Data vênia, a legislação de 

trânsito não pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e 

as prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é 

isso que acontece, ficando o veículo da Impetrante impedido de transitar, 
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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 FIAT/UNO WAY 1.0, ano/modelo 2013/2013, placa OBB8404, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013758-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA SANTINHA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. LUCILA SANTINHA DE JESUS ajuizou a presente AÇÃO 

ORDINÁRIA contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, sob a alegação de que é 

pensionista do senhor Benedito Carlos de Figueiredo, o qual era servidor 

do Requerido e de que sofreu prejuízos financeiros, uma vez que, quando 

da conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 1994, o Município de 

Cuiabá não observou a regra que deveria ser aplicada, ocasionando a 

diferença salarial no percentual de 11,98%. Sustenta a Requerente que os 

Tribunais Superiores firmaram entendimento de que os servidores públicos 

têm direito ao recebimento da recomposição da diferença de 11,98%. 

Desse modo, busca por meio do presente feito, a condenação do 

Requerido para incorporar à sua remuneração, o percentual de 11,98% 

decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro 

real para URV, bem como, a condenação ao pagamento dos valores 

pretéritos decorrentes da incorporação, incidindo ainda sobre todas as 

verbas recebidas que compõem a sua remuneração. Com a inicial juntou 

documentos. Gratuidade da justiça deferida ao ID. 13390315. Devidamente 

citado, o requerido apresentou contestação tempestiva ao ID. 14523680. 

Impugnação à contestação ao ID. 14562252. deixou de apresentar 

contestação no prazo legal (ID. 2984247), porém se manifestou ao ID. 

3235445. As partes foram intimadas sobre provas. A autora requereu a 

produção de prova pericial (ID. 14962005) e o Requerido informou não ter 

mais provas a produzir. Ouvido o Ministério Público, este entendeu 

desnecessária a sua intervenção na lide. É o relatório. Fundamento e 

Decido. A matéria debatida nos autos é unicamente de direito, não 

havendo necessidade de dilação probatória, comportando o julgamento 

antecipado, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC. Embora a autora 

tenha requerido a produção de prova pericial, entendo que tal de mostra 

desnecessária para análise do mérito. Eventual prova contábil seria 

necessária tão somente na fase de liquidação, em caso de procedência. 

Inicio a análise pela preliminar levantada pelo Requerido: prescrição. 

Sabe-se que o direito de ação contra a Fazenda Pública prescreve em 

cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, 

complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42, que assim preconiza: 

“O decreto n º 20.910, de 06/01/1932, que regula a prescrição quinquenal, 

abrange as dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos 

parestatais, criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou 

quaisquer contribuições, exigidas em virtude de lei federal, estadual ou 

municipal, bem como a todos e quaisquer direito e ação contra os 

mesmos”. Este Juízo em decisões anteriores, relacionadas com o crédito 

decorrente da URV, não vinha reconhecendo a ocorrência da prescrição, 

por entender se tratar de parcelas de trata sucessivo, com prescrição 

apenas nas prestações referentes ao quinquênio anterior a propositura da 

ação. No entanto, diante da decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal 

no RE 561836/RN, há a necessidade de novo enfrentamento da questão. 

O Supremo Tribunal Federal, na decisão mencionada, fixou entendimento 

no sentido de que os servidores públicos que não tiveram sua 

remuneração convertida de cruzeiros reais em URV na forma prescrita na 

Lei n.º 8.880/1994 e que tiverem prejuízos, fazem jus ao pagamento das 

diferenças salariais. Assentou, também, que o termo final para a 

percepção dos valores referentes à errônea conversão de cruzeiros 

reais para URV é o momento que a carreira passar por reestruturação 

remuneratória. Eis a ementa do RE 561836: “EMENTA: 1) Direito monetário. 

Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) (grifei) Assim, no caso em tela, a 

requerente é pensionista de servidor público do Município de Cuiabá. É 

sabido que a carreira dos profissionais do Município de Cuiabá foi 

organizada e reestruturada por meio das Leis Complementares nº 

93/2003, 94/2003, 152/2007 e 153/2007, ou seja, posteriormente à Lei n.º 

8.880/1994 (que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o 

Sistema Monetário Nacional, institui a URV e dá outras providências). 
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Revela-se, limpidamente, que foi promovida a estruturação da carreira (em 

2003 e nova reestruturação em 2007), com a instituição do subsídio. Esse, 

portanto, nos termos do entendimento consolidado do Supremo Tribunal 

Federal é o termo inicial a ser considerado para fins de análise do direito a 

diferença da URV. Se com a implantação do referido Plano de Cargos, 

persistiram diferenças a serem apuradas, estas estariam prescritas, vez 

que entre a distribuição do presente feito em 2018 e a data em que as Leis 

de reestruturação passaram a vigorar (2003), transcorreu lapso temporal 

superior a 05 (cinco) anos. Diante da decisão do Supremo Tribunal 

Federal, o Superior Tribunal de Justiça trouxe nova interpretação 

reconhecendo a prescrição em razão do decurso de prazo entre a 

distribuição da ação e o instante em que ocorreu a reestruturação da 

carreira, conforme se constata: JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, 

CPC/2015. ADMINISTRATIVO. MILITARES. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS 

EM URV. LEI Nº 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI 

DELEGADA Nº 43/2000. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS 

RECLAMADAS APÓS O QUINQUÊNIO DA DATA EM QUE ENTROU EM 

VIGOR A LEI DELEGADA Nº 43/2000. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça veda a compensação de perdas salariais resultantes 

da conversão equivocada em URV com reajustes determinados por leis 

supervenientes, porém admite a limitação temporal das diferenças 

remuneratórias decorrentes da equivocada conversão do salário em URV, 

determinada pela Lei nº 8.880/90, em decorrência de posterior 

reestruturação remuneratória dos servidores. 2. O Supremo Tribunal 

Federal, no Recurso Extraordinário nº 561.836/RN (com repercussão 

geral), adotou entendimento segundo o qual "(...) inequívoca conclusão de 

que é correto vedar a compensação [...] com aumentos supervenientes 

concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão", 

todavia "o termo 'ad quem' da incorporação [...] é a data de vigência da lei 

que reestruturou a remuneração da sua carreira" (RE nº 561.836/RN, Rel. 

Min. LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 10/02/2014). 3. Limitada a 

existência de possíveis diferenças salariais à edição da Lei Estadual 

Delegada nº 43/2000, com vigência a partir de junho/2000, e, ajuizada a 

ação somente após cinco anos a referida data, já se encontram prescritas 

todas as parcelas passíveis de restituição (cf. AgRg no REsp 

1333769/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 

29/11/2013). 4. Reforma do acórdão da Segunda Turma para, 

reconhecendo a limitação temporal do reajuste buscado, negar provimento 

ao recurso especial. (Resp 1268004/MG, Segunda Turma, Relator Min. 

Mauro Campbell Marques, DJE 08.11.2016) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO DE DIFERENÇAS 

REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 

PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional 

começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a 

carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, limitando 

a existência de possíveis diferenças salariais. 2. In casu, tendo a ação 

sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei 

Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de origem, teria 

estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), inexistem 

parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao 

ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AResp 

811567, Segunda Turma, Relator Min. Herman Benjamin, DJE 23.05.2016). 

Portanto, ajuizada a ação em 2018, depois de ultrapassados mais de 5 

(cinco) anos do advento da Lei que estruturou/reestruturou a carreira do 

esposo falecido da autora, as eventuais diferenças remuneratórias 

existentes foram alcançadas pela prescrição quinquenal. ISTO POSTO, 

reconheço a prescrição da pretensão da parte requerente, e JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, 

do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 

10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, 

c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. Suspendo, entretanto, a sua 

exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º 

do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50). Sentença não 

sujeita à remessa necessária. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas pertinentes. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010309-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES RIBEIRO OAB - MT0019163A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por LUIZ 

ANTONIO AMARAL DE SOUZA contra ato do sr. COMANDANTE GERAL 

DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO e do 

sr. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS, requerendo 

a concessão da segurança para promover o Impetrante ao ponto de 1º 

Tenente Bombeiro Militar do Quadro Complementar de Oficiais, com 

fundamento no art. 53, inciso IV da Lei 10.076/2014. O Impetrante relata, 

em síntese que, ingressou no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 

Mato Grosso, no cargo de soldado, através de Concurso Público, na data 

de 02 de Julho de 1998. Em 10 de março de 2014 foi matriculado no curso 

de habilitação de oficiais administrativos, após aprovação em todas as 

fases eliminatórias do concurso interno. Consequentemente, na data de 02 

de Dezembro de 2014 foi promovido ao posto de 2º Tenente. Todavia, no 

dia 31 de Março de 2014 entrou em vigor a Lei nº 10.076/2014, a qual 

dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e 

Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado 

de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de 

forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências. A lei em 

epígrafe, assevera o Impetrante, trouxe retrocesso à carreira desse 

militares, incluindo o impetrante. Antes da entrada em vigor da Lei acima 

mencionada, as promoções ocorriam sob a égide da Lei nº 9.323 de 11 de 

Março de 2010, a qual dispunha do seguinte interstício: Art. 13 Constituem 

requisitos para concorrer à promoção: § 1º Interstício é o período mínimo, 

contado dia-a-dia, em que o Oficial deverá permanecer no posto para que 

possa ser cogitado para a promoção pelos critérios de merecimento ou 

antiguidade, assim estabelecido: (...) II - 2º Tenente: 03 (três) anos; (...) Tal 

dispositivo foi posteriormente alterado pela Lei 9.442/2010, de modo que o 

interstício de 2º Tenente para 1º Tenente diminui em 01 (um) ano, ou seja, 

passou a ser de 02 (dois) anos no posto para então receber a promoção. 

Neste diapasão, verifica-se que o Impetrante foi matriculado no Curso de 

Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA/2014) em 10 de março de 

2014, sob a égide da nova legislação (Lei 9.442 de 02 de setembro de 

2010), razão pela qual acreditava que após a conclusão do CHOA/2014 e 

sua consequente nomeação à 2º Tenente QCOBM seria promovido à 1º 

Tenente QCOBM. No entanto, com a entrada em vigor da Lei nº 10.076 de 

31 de Março de 2014, esta alterou significativamente o interstício dos 

oficiais, conforme dispõe o Artigo 22, exigindo agora 04 (quatro) anos no 

posto de 2º Tenente para ser promovido à 1º Tenente. Assim, afirma que 

sofre prejuízo tendo em vista a interpretação equivocada dada ao 

dispositivo, pois, esta mesma lei, traz em seu bojo o artigo de transição 

assegurando a promoção no interstício de 02 anos, conforme dispõe a lei 

anterior. Trata-se do art. 53 da Lei 10.076 de 2014: Art. 53 Ao militar 

estadual integrante da Instituição na data de entrada em vigor desta lei é 

assegurado, exclusivamente para a primeira promoção do candidato, os 

seguintes interstícios: (...) IV - 02 (dois) anos de Segundo-Tenente para o 

Posto de Primeiro-Tenente. Assim, alega que o ato da Impetrada é ilícito e 

abusivo, buscando, por meio deste mandamus obrigar a autoridade 

coatora a lhe promover ao posto de 1º tenente do Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado de Mato Grosso. Com a inicial juntou documentos. 

Manifestação do Impetrado ao ID. 14720385. Os autos foram remetidos ao 

Ministério Público que considerou desnecessária sua intervenção, uma 

vez que o feito não envolve interesse público capaz de justificá-la. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O processo está apto a ser 

julgado. Não havendo preliminares, sigo diretamente para o mérito. A Carta 

Magna alçou o “mandamus” à condição de garantia constitucional, 

preservando essa dupla exigência legal. Ato ilegal, fundamentalmente, é 

aquele que não se submete à lei ou aos princípios básicos de uma ordem 

jurídica positiva, definição que se aplica a qualquer ação comissiva ou 

omissiva despida de apoio em norma expressa, regulamento ou princípios 

constitucionais. A certeza a que alude à lei, deve se evidenciar com todos 

os elementos para o seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração, comprovando-se de plano, liminarmente, através de 

documentos apresentados em Juízo, conforme conceito já consagrado 
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pela jurisprudência: “Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo e, 

fato certo é aquele capaz de ser comprovado de plano” RSTJ 4/1427 e 

27/141. In casu, o Impetrante busca a sua imediata promoção, tendo-se em 

vista que a negativa por parte da Impetrada teria sido injusta. É certo que o 

pedido do autor, qual seja, sua imediata promoção merece ser julgado 

improcedente, isto porque o ato administrativo encontra-se devidamente 

fundamentado na legislação de regência. Pelos fatos narrados, 

percebe-se que o Impetrante foi matriculado no Curso de Habilitação de 

Oficiais Administrativos em 10 de março de 2014, sendo certo que a lei 

vigente (Lei 9.323/2010) à época previa um interstício de 02 anos para a 

promoção de segundo para primeiro tenente. No entanto, essa norma foi 

revogada pelo artigo 64 da Lei n. 10.076, de 31 de março de 2014, a qual 

entrou em vigor na data de sua publicação. Assim, com o advento desta 

revogação, a Lei 10.076, de 31 de março de 2014 passou a regular a 

matéria, trazendo um novo prazo para promoção, dispondo que para ser 

promovido a 1º Tenente, o oficial deveria ter um interstício de 04 anos 

como 2º Tenente, de forma que o Impetrante alega que com a nova norma 

e sua interpretação equivocada, sofreu prejuízos. Diz ainda o impetrante 

que o militar habilitado a oficial deve ser nomeado ao primeiro posto de 

oficialato (2º Tenente) e não promovido a esse posto (2º Tenente). No 

entanto, conforme exposto pela Impetrada, a Lei Complementar nº 530, de 

31 de março de 2014 dispõe que: Art. 4º A ascensão funcional do Oficial 

será realizada pela promoção, que constitui ato administrativo destinado 

ao preenchimento seletivo das vagas pertinentes aos postos 

imediatamente superiores, com base em critérios a serem definidos em 

legislação específica. A referida legislação trouxe em seu artigo 23 a 

garantia de transferência de quadro para os militares aprovados na 

seleção, feita via Edital 005/DEIP/2013: Art. 23 Fica assegurado ao 

subtenente e primeiro-sargento selecionado e aprovado no Curso de 

Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA) nos termos da Lei 

Complementar n. 408, de 1 de julho de 2010 e suas alterações o acesso 

ao Quadro Complementar de Oficial(QCOBM). Parágrafo 1º O Corpo de 

Bombeiros Militar realizará o Curso de Oficial Administrativo (CHOA) no 

ano de 2014 para atender o disposto no caput deste artigo, nos termos do 

Edital 005/DEIP/2013 e suas alterações com o limite de 10(dez) vagas. 

Parágrafo 2º Os aprovados no curso descrito no caput deste artigo serão 

promovidos ao posto inicial do Quadro Complementar de Oficiais(QCPBM) 

nos termos da lei específica. Assim, o fato do impetrante ter sido 

matriculado no período concomitante à transição das leis não lhe dá o 

direito adquirido de ter assegurado o interstício previsto no artigo 53 da Lei 

10.076/2014 (dois anos) para a promoção de segundo tenente para 

primeiro tenente, considerando que ainda encontrava-se em processo de 

formação realizado pelo CHOA/2014, deixando de preencher os requisitos 

legais previstos para a promoção ao posto de primeiro-tenente, com o 

interstício de apenas 2 (dois) anos. O artigo 53 da Lei 10.076/2014 dispõe 

que tal exceção é assegurada para a primeira promoção do candidato, 

fato que não abrange a promoção ao posto de primeiro-tenente que é a 

segunda promoção do Impetrante, após a publicação da referida lei. Logo, 

não há direito e líquido certo à promoção, conforme requerido pelo 

Impetrante. O processo de promoção no âmbito da Polícia Militar, sabe-se, 

é amplamente regulado e deve se dar nos limites estritos da legalidade. 

Vale lembrar que, nos termos da Constituição Federal a Administração 

Pública, por meio dos seus agentes deve ser conduzir pelos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, dentre outros: Art. 37. 

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: Ademais, os atos administrativos gozam 

da presunção de legitimidade/legalidade, presunção esta que, em sendo 

relativa, admite prova em contrário. Em que pese esta possibilidade, 

vislumbro que o Autor não conseguiu demonstrar a ilegalidade do ato em 

questão, nem tampouco o direito líquido e certo que afirma ter. Neste 

sentido a jurisprudência do TJMT: MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO 

PROMOÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – NECESSIDADE DE 

CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO Nº 2468/2010 

– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO – JUÍZO DE 

CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA – 

SEGURANÇA DENEGADA. Consoante tratar-se de direito à promoção para 

Cabo da Polícia Militar, necessário se faz o preenchimento de requisitos 

indispensáveis, que constam no Decreto nº 2468/2010. Cabe à 

Administração Pública, através do juízo de conveniência e oportunidade, 

verificar o enquadramento nos requisitos exigidos pelo Decreto nº 

2468/2010. Não há que se falar em ilegalidade no ato praticado pelo 

impetrado, pois o impetrante não atende os requisitos para o direito à 

promoção, qual seja o de idoneidade moral, ante a condenação pela 

prática do disposto no art. 195 do Código Pena Militar. (MS nº 

128670/2014. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. DJE: 

01.06.2015.). Uma vez que não comprovou seu direito líquido certo, a 

denegação da segurança é medida que se impõe. 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 JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011564-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO MIOTTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se o pedido de desistência da 

ação, formulada pela Parte Autora ao ID 15414450 destes autos de 

MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por FABRICIO MIOTTO contra ato 

dito coator praticado pela COORDENADORA DE MOVIMENTAÇÃO E 

MONITORAMENTO DA SEDUC. Ressalto que o mandado de segurança não 

necessita da concordância do impetrado (STJ. REsp 930.952-RJ). Dessa 

forma, com fulcro no Art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo o 

processo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. 

Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

devidas baixas. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003880-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARIANE PREZA GRACIOZO PERES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO NOGUEIRA PERES PREZA OAB - MT10807/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal CNPJ - 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)

 

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: Logo, a decisão agravada, que determinou 

a imediata nomeação e posse da agravada no cargo de Cirurgiã Dentista, 

é suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação ao ente 

municipal, portanto, merece reforma. Com essas considerações, em 

consonância com o parecer Ministerial, DOU ao agravo para cassar a 

decisão recorrida. PROVIMENTO É como voto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037921-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA INDUSTRIA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - ME 

(AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO OAB - MT11635/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. Faculto a emenda da inicial para 

que o autor retifique o nome do requerido vez que Secretaria de Estado 

não detém personalidade jurídica para figurar no polo passivo da 

demanda. Também, no mesmo prazo, deverá aclarar o valor dado à causa 

- que deve corresponder ao benefício econômico pretendido, além de 

informar o juízo se o débito ora em discussao já foi inserido na dívida ativa 

do Estado.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1030590-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE PADILHA DA COSTA MENDONCA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ronaldo Taveira (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: Residencial Paiaguás, 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. Notifiquem-se as autoridades coatoras para 

prestar informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência 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. Após, colha-se o parecer ministerial. 

Intimem-se.

Intimação 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))

Parte(s) Polo Passivo:

Agente Fiscal de Tributos Estaduais (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro: Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029938-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TERTULIANO OJEDA TORRILHAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA OAB - MT16753 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro: Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Diante ao exposto, DEFIRO a liminar pretendida, determinando tão somente 

que a autoridade coatora realize o licenciamento do veículo marca/modelo 

VW/FOX, ano/modelo 2011/2011, placas NJO - 3721, renavam nº 

00283804815, independentemente do pagamento de multas indicadas na 

inicial. Notifique-se as autoridades coatoras para o cumprimento da liminar, 

bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender necessária. Cumpra-se o disposto no art. 7º, II da Lei 12.016/09. 

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12 da Lei nº 12.016/09). Expirado o prazo, com ou sem 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único da Lei 

nº 12.016/09). Expeça-se o necessário, devendo ser cumprido pelo Oficial 

de Justiça Plantonista. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033106-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RONDON DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1033106-97.2018.8.11.0041 REQUERENTE: PATRICIA RONDON DE ASSIS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Defiro o pedido de 

dilação de prazo, e concedo ao requerente o prazo de 10 (dez) dias, para 

a juntada dos documentos que comprovem a sua situação de 

miserabilidade, conforme solicitado no despacho Id. 15795194, a contar da 

publicação desta decisão. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018. PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038216-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. Q. G. (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILDA SILVA GOIANO DA CRUZ OAB - 728.814.022-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1038216-77.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, JHONATA QUEROZ GOIANO 

REPRESENTANTE: MARILDA SILVA GOIANO DA CRUZ REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc. Cumpra-se a ordem deprecada, 

com urgência, por se tratar de matéria de saúde, expedindo-se o 

necessário, nesta data, por oficial plantonista, se necessário for. 

Comunique-se ao Juízo deprecante prestando as informações 

necessárias. Após, devolva-se à origem, mediante a adoção das cautelas 

de praxe. Cumpra-se, servindo a presente como mandado. Cuiabá, 5 de 

novembro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1038242-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELLOA YASMIM GALVIN DE MELO ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON ALENCAR LIMA OAB - 063.374.771-89 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1038242-75.2018.8.11.0041 REQUERENTE: HELLOA YASMIM GALVIN DE 

MELO ALENCAR REPRESENTANTE: CLEITON ALENCAR LIMA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc. Cumpra-se a ordem deprecada, 

com urgência, por se tratar de matéria de saúde, expedindo-se o 

necessário, nesta data, por oficial plantonista, se necessário for. 

Comunique-se ao Juízo deprecante prestando as informações 

necessárias. Após, devolva-se à origem, mediante a adoção das cautelas 

de praxe. Cumpra-se, servindo a presente como mandado. Cuiabá, 5 de 

novembro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038455-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO VALDEMAR MATIELLO (REQUERENTE)

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1038455-81.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MINISTERIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO, ARLINDO VALDEMAR MATIELLO REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos e etc. Cumpra-se a ordem deprecada, com 

urgência, por se tratar de matéria de saúde, expedindo-se o necessário, 

nesta data, por oficial plantonista, se necessário for. Comunique-se ao 

Juízo deprecante prestando as informações necessárias. Após, 

devolva-se à origem, mediante a adoção das cautelas de praxe. 

Cumpra-se, servindo a presente como mandado. Cuiabá, 5 de novembro 

de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033786-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZIDIO DE SOUZA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1033786-82.2018.8.11.0041 REQUERENTE: EZIDIO DE SOUZA MARTINS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1- Acolho a emenda 

à petição inicial formalizada por meio da petição referente ao Id. 16294631. 

Retifique-se o necessário no Sistema PJE. 2- Trata-se de Ação 

Declaratória proposta por Ezidio de Souza Martins em face do Estado de 

Mato Grosso. Instada a efetuar o recolhimento das custas processuais ou 

comprovar sua hipossuficiência econômica para fins de concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita, a parte Requerente pugnou pelo 

parcelamento dos valores. A Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em consonância 

com as diretrizes do Novo Código de Processo Civil (art. 98, § 6º), 

regulamentou, em seu art. 468, §§ 6º a 8º, a possibilidade de parcelamento 

das custas processuais e da taxa judiciária, nos seguintes moldes: “Art. 

468. Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, 

na forma da lei. (...) § 6º O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades 

do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar 

pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. § 7º O 

parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e 

sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a 

decisão favorável do juiz. § 8º O parcelamento é referente às custas de 

preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição do feito, e 

não abrange as despesas processuais havidas no curso do processo.” 

Isto posto, com vistas a não inviabilizar o acesso da parte Requerente à 

jurisdição, defiro o pedido de parcelamento das custas processuais e da 

taxa judiciária em 6 (seis) vezes. Após o pagamento da primeira parcela, 

retornem os autos conclusos para novas deliberações. Intime-se. Cuiabá, 

5 de novembro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 992765 Nr: 19766-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA DE MORAES LOURENÇO SOUTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 851630 Nr: 54559-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE SALES GONZAGA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:15.645/MT, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, JONNY 

RANGEL MOSHAGE - OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 743121 Nr: 40069-85.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN ALESSANDRO DE CERQUEIRA

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

SOCIAL

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

SILVA - OAB:9.457/MT, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 882810 Nr: 18417-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO ARRUDA DE SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA P. GIACOMINI SOUZA 

- OAB:17627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1328006 Nr: 15172-46.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONIOVALDO NUNES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO VAUCHER DE 

OLIVEIRA - OAB:14.490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 810778 Nr: 17275-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSIO DIAS PINHEIRO

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

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES MARIA ALVES DE 

MOURA - OAB:5445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, impulsionando 

com a finalidade de intimar as partes para requerem o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 909867 Nr: 36759-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DIVINO DA FONSECA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENI G. H. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- OAB:6944

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 344413 Nr: 14402-05.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO ANTONIO RIOS RIBEIRO

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

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

OAB:10.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DOS SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 888797 Nr: 22454-77.2014.811.0041

 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: ANTONIO CIPRIANO DA SILVA, LUANA DIAS CARDOSO

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

MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARIMÉE SOUZA DE MENEZES - 

OAB:5294/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:18026-A, SERGIO 

BENEDITO BASTOS PARREIRA-PROC. MUNICIPAL - OAB:3845

 Certifico que os requeridos foram devidamente intimados para efetuar o 

pagamento dos RPVs. Que o Município de Cuiabá já se manifestou, tendo 

pago. Certifico ainda que Estado de Mato Grosso, até a presente data não 

se manifestou, tendo decorrido seu prazo legal. Sendo assim, impulsiono 

os autos, intimando a parte autora para manifestar-se sobre o recebimento 

dos RPVs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1022677 Nr: 33250-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. J. COMERCIO DE TINTAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA 

PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - OAB:OAB/MT 

6.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que até a presente data não houve a devolução do AR da carta 

de intimação de fls. 202. Por este motivo, fiz contato telefônico com o 

patrono da parte autora e este se comprometeu a retirar os autos em 

carga no próximo dia útil para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 790511 Nr: 44559-19.2012.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: NESTOR ALBINO DE AGUIAR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, RENATO BISSE CABRAL - 

OAB:9201/MT, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - 

OAB:OAB-MT 3565-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 41005 Nr: 13046-19.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE DE ALMEIDA SOUZA, VANESSA DELMINDA 

ZACARO FONTES, PETERSON ALMEIDA ZACARO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU CERISARA - OAB:324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS PINHEIRO DE 

SOUZA (PROC. ESTADO) - OAB:2478/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038294-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THURLAND HENRY DE FIGUEIREDO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THURLAND HENRY DE FIGUEIREDO OAB - MT0021402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1038294-71.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: THURLAND HENRY DE 

FIGUEIREDO IMPETRADO: PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

DE MATO GROSSO Vistos e etc. Thurland Henry de Figueiredo impetrou 

Mandado de Segurança com Pedido Liminar contra suposto ato arbitrário e 

ilegal praticado pelo Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de 

Mato Grosso – DETRAN/MT, postulando um provimento jurisdicional que 

autorize o licenciamento do veículo, quanto ao exercício de 2018, sem a 

exigência do recolhimento das multas de trânsito impostas. Alega que é 

proprietário do veículo marca/modelo CHUVROLET/CELTA, ano/modelo 

2005/2005, placas JZW-4336, renavam nº 0085590920 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. Relata, ainda, que está 

impossibilitado de obter o licenciamento, vez que a autoridade coatora está 

vinculando o ato de tal procedimento administrativo com os pagamentos 

das multas existentes. Entretanto, informa que em nenhum momento 

recebeu qualquer notificação dos autos de infrações de trânsito aplicada 

pela autoridade coatora. Diante do que expôs, requer em sede liminar a 

concessão da ordem mandamental para determinar a autoridade coatora a 

proceder com o licenciamento anual de seu veículo, sem o pagamento 

prévio das multas pré-existentes. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. O artigo 7º, III da Lei 12.016/09, preceitua que ao 

despachar a inicial, o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu 

motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato 

impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente 

deferida...”. Pelos documentos trazidos com a exordial, verifico estar 

presente o fundamento relevante para o acolhimento da liminar, pois, 

segundo ponderado, a autoridade coatora não providenciou a prévia 

notificação ao impetrante sobre a multa existente. Saliento que é 

assegurado a todos o direito constitucional de se defender das multas 

impingidas, utilizando-se de recursos administrativos e judiciais, antes de 

qualquer “ataque” ao seu patrimônio. O Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso vem se pronunciando nesse sentido: “REEXAME 

NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS EXIGÊNCIA – LIMITAÇÃO 

ÀQUELAS QUE CUMPREM O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – 

NECESSIDADE. ANULAÇÃO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS – 

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE. 

Somente é exigível o prévio pagamento de multas para o licenciamento de 

veículo quando verificado o requisito da dupla notificação; logo, em 

relação àquelas que não o atendem, a exigência reveste-se de ilegalidade. 

O mandado de segurança, em face de seu estreito rito, não tolera ampla 

discussão sobre fatos e provas. Sentença retificada em parte. (ReeNec 

174033/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 

23/02/2016, Publicado no DJE 04/03/2016). Esse também é o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica na Súmula 127: “É 

ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de 

multa, da qual o infrator não foi notificado.” A demora na apreciação da 

liminar impedirá o impetrante de utilizar-se do seu veículo, o que acarretará 

a ineficácia da medida, caso só venha a ser apreciado o pleito no 

julgamento final do mandamus. Diante ao exposto, DEFIRO a liminar 

pretendida, determinando tão somente que a autoridade coatora realize o 

licenciamento do veículo marca/modelo CHEVROLET/CELTA, ano/modelo 

2005/2005, placas JZW-4336, renavam nº 00855590920, cor 

predominante PRATA, independentemente do pagamento de multas 

indicadas na inicial. Notifique-se as autoridades coatoras para o 

cumprimento da liminar, bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações que entender necessária. Cumpra-se o disposto no art. 

7º, II da Lei 12.016/09. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público, pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei nº 12.016/09). Expirado 

o prazo, com ou sem parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único da Lei nº 12.016/09). Expeça-se o necessário, devendo 

ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 05 de novembro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036888-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVANDE DOS SANTOS PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

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: 

1036888-15.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ADEVANDE DOS SANTOS 

PRADO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, e 

etc. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA, proposta por ADEVANDE DOS 

SANTOS PRADO em face do INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL. Sustenta a parte requerente, em suma, que era segurado da 

Previdência Social devido sua incapacidade laboral, em decorrência de 

grave acidente de trabalho, que resultou em sequelas de fratura ao nível 

do punho e da mão, razão pela qual passou a receber o benefício de 

auxilio acidente. Ocorre que o auxílio foi cessado injustamente pelo 

requerido sob alegação de que não mais havia incapacidade. Aduz que 

possui limitações físicas que o tornam incapaz para desempenhar suas 

atividades laborativas habitualmente desenvolvidas, fazendo jus ao 

restabelecimento do auxílio-doença, conforme consta nos exames/laudos 

médicos que evidenciam sua real incapacidade. Afirma ainda, que desde 

de 2011 vem sofrendo com muitas dores, sem condições de desenvolver 

suas atividades laborativas antes praticadas. Nessa passo, suplica pela 

Justiça Gratuita, Prova Pericial, Antecipação de Tutela e condenação do 

requerido ao restabelecimento do benefício, bem como ao pagamento das 

parcelas em atraso, desde a data da cessação do benefício recebido. 

Vieram os autos conclusos. É o breve registro do necessário. Com o 

objetivo de adotar procedimentos uniformes nas ações judiciais que 

envolvam a concessão de benefícios previdenciários, o CNJ editou a 

Recomendação Conjunta nº. 01 de 15/12/2015, assinada pelo Presidente 

do Conselho Nacional de Justiça, Advogado-Geral da União e Ministro do 

Estado do Trabalho e Previdência Social. Em seu artigo 1º, inciso I, a 

mencionada Recomendação Conjunta, se referindo aos processos 

judiciais que visem à concessão de benefícios de aposentadoria por 

invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente, dispõe que os magistrados: 

“ao despacharem a inicial, considerem a possibilidade de, desde logo, 

determinarem a realização de prova pericial médica, com nomeação de 

perito do Juízo e ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, 

facultando-se às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de 

assistentes técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para 

o ato;”. No mesmo dispositivo, em seu inciso II, o CNJ recomenda que: “a 

citação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seja realizada 

acompanhada de laudo da perícia judicial, possibilitando a apresentação 

de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal;”. Pois 

bem, de fato a implementação das medidas mencionadas, acarretarão uma 

celeridade maior aos processos envolvendo a busca dos benefícios 

previdenciários, além de permitir ao magistrado, previamente, uma 

segurança na análise eventual dos pedidos de antecipação de tutela, 

beneficiando diretamente as partes. Por outro lado, não se pode alegar 

qualquer nulidade na inversão, pois se adotará os quesitos estipulados na 

Recomendação Conjunta, bem como a citação efetivada permitirá ao INSS 

exercer, na sua plenitude, o seu direito ao contraditório e ampla defesa. 

Saliente-se que através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 03/2017, 

assinado pelo Procurador Federal Dr. Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento – Coordenador do Núcleo Previdenciário da PF/MT, há 

requerimento expresso no sentido de: “1) A inversão do rito nos casos 

que versem sobre o benefício por incapacidade, realizando-se a perícia 

médica antes da citação; 2) Nos casos em que já houve citação, solicita a 

dispensa da intimação da data da realização da perícia médica;...” 

Portanto, diante da necessidade de se comprovar a natureza da 

incapacidade laboral da Parte Autora, se absoluta ou relativa, permanente 

ou temporária, além da existência de sequelas, bem como se a mesma 

decorreu do acidente de trabalho informado, cuja constatação só é 

possível por meio de perícia médica especializada, DETERMINO a produção 

de prova pericial, que deverá obedecer aos ditames estabelecidos nos 

artigos 464 e seguintes do CPC. Nomeio como perito o Dr. João Leopoldo 

Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, 

podendo ser encontrado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work 

Tower, 9º Andar, Sala 908, Centro, telefone celular (65) 99601-1639, e 
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fixo desde já os honorários no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

nos moldes da Resolução nº. 232/2016 do CNJ, em vista da relevância e 

complexidade do laudo pericial a ser elaborado. Ante as circunstâncias e 

provas documentais juntadas, presume-se como verdadeira a condição de 

hipossuficiência e, por consequência lógica de causa e efeito, com base 

no artigo 98 do CPC, concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, 

até que se prove o contrário. Nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, 

INVERTO O ÔNUS DA PROVA cabendo ao INSS arcar com os honorários 

periciais, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade da 

justiça, acarretando uma excessiva dificuldade em cumprir o encargo. 

Designo o dia 15/12/2018 a partir das 08:20 horas, no endereço Rua 

Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º Andar, Sala 908, 

Centro, para a realização da perícia médica, nos termos do art. 474 do 

CPC. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça na data, 

horário e local acima citado com o objetivo de realizar a perícia médica, 

portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). 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. O INSS 

antecipará, desde logo, os honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º 

da Lei 8.620/93, por tratar-se de ação que tem por objeto acidente de 

trabalho. 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. Após comprovação do depósito dos honorários por parte do 

INSS, e ainda mediante a juntada do laudo pericial, expeça-se o 

competente alvará para que o expert proceda ao levantamento do 

montante que lhe é devido. A citação do INSS ocorrerá após a designação 

e efetividade da perícia médica. Segue em anexo os quesitos do Juízo a 

serem respondidos pelo perito, nos moldes da Recomendação do CNJ nº. 

01/2015. Diante das especificidades do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016, datado de 31 de março de 2016, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e 

enunciado nº 35 da ENFAM). Por fim, certifique-se acerca da nomeação 

de assistentes técnicos pelas partes, reiterando a providência, caso 

necessário. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 05 de novembro de 2018. 

Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito QUESITOS DO JUÍZO 01 – 

O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso 

positivo, desde quando? 02 – Qual a origem da suposta 

enfermidade/patologia sofrida pela Requerente? 03 – Quais as lesões e/ou 

consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo 

Requerente? 04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da 

enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso 

positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal 

nexo de causalidade? 05 – As lesões e/ou sequelas da 

enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do 

Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias? 06 – 

Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as 

consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua 

capacidade funcional? 07 – Diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a atividade 

declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, 

se de forma leve, moderada ou intensa? 08 – O diagnóstico atual foi 

estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame 

complementar? 09 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, 

indicando a existência de exame complementar, qual foi o resultado do 

mesmo? 10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada (residual)? 11 – O Requerente 

apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente 

exercia? 12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). 

Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou 

temporária? 13 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o 

prazo estimado a recuperação laborativa? 14 – Se a incapacidade for 

considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, 

multiprofissional ou omniprofissional? 15 – Pode o(a) Sr(a). Perito(a) 

afirmar se a incapacidade originou-se de acidente de trabalho? 16 – Caso 

a resposta ao quesito 14 seja que a incapacidade foi considerada 

permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa residual para 

cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038463-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON COSTA PINHEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER FERREIRA DE SANTANA OAB - MT0010138A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/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 DECISÃO Numero do Processo: 

1038463-58.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: ANDERSON COSTA PINHEIRO 

IMPETRADO: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO/ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc. Anderson Costa 

Pinheiro impetrou Mandado de Segurança com Pedido Liminar contra 

suposto ato arbitrário e ilegal praticado pelo Presidente do Departamento 

de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, postulando um 

provimento jurisdicional que autorize o licenciamento do veículo, quanto ao 

exercício de 2018, sem a exigência do recolhimento das multas de trânsito 

impostas. Alega que é proprietário do veículo marca/modelo 

RENAULT/LOGAN, ano/modelo 2015/2016, placas BAD-3239, renavam nº 

01071174620 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. Relata, ainda, que está impossibilitado de obter o licenciamento, 

vez que a autoridade coatora está vinculando o ato de tal procedimento 

administrativo com os pagamentos das multas existentes. Entretanto, 

informa que em nenhum momento recebeu qualquer notificação dos autos 

de infrações de trânsito aplicada pela autoridade coatora. Diante do que 

expôs, requer em sede liminar a concessão da ordem mandamental para 

determinar a autoridade coatora a proceder com o licenciamento anual de 

seu veículo, sem o pagamento prévio das multas pré-existentes. Vieram 

os autos conclusos. É o relatório. Decido. O artigo 7º, III da Lei 12.016/09, 

preceitua que ao despachar a inicial, o juiz ordenará “que se suspenda o 

ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do 

ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente 

deferida...”. Pelos documentos trazidos com a exordial, verifico estar 

presente o fundamento relevante para o acolhimento da liminar, pois, 

segundo ponderado, a autoridade coatora não providenciou a prévia 

notificação ao impetrante sobre a multa existente. Saliento que é 

assegurado a todos o direito constitucional de se defender das multas 

impingidas, utilizando-se de recursos administrativos e judiciais, antes de 

qualquer “ataque” ao seu patrimônio. O Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso vem se pronunciando nesse sentido: “REEXAME 

NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS EXIGÊNCIA – LIMITAÇÃO 

ÀQUELAS QUE CUMPREM O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – 

NECESSIDADE. ANULAÇÃO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS – 

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE. 

Somente é exigível o prévio pagamento de multas para o licenciamento de 

veículo quando verificado o requisito da dupla notificação; logo, em 

relação àquelas que não o atendem, a exigência reveste-se de ilegalidade. 

O mandado de segurança, em face de seu estreito rito, não tolera ampla 

discussão sobre fatos e provas. Sentença retificada em parte. (ReeNec 

174033/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 

23/02/2016, Publicado no DJE 04/03/2016). Esse também é o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica na Súmula 127: “É 

ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de 

multa, da qual o infrator não foi notificado.” A demora na apreciação da 

liminar impedirá o impetrante de utilizar-se do seu veículo, o que acarretará 

a ineficácia da medida, caso só venha a ser apreciado o pleito no 

julgamento final do mandamus. Diante ao exposto, DEFIRO a liminar 

pretendida, determinando tão somente que a autoridade coatora realize o 

licenciamento do veículo marca/modelo RENAULT/LOGAN, ano/modelo 

2015/2016, placas BAD-3239, renavam nº 01071174620, cor 

predominante PRATA, independentemente do pagamento de multas 

indicadas na inicial. Notifique-se as autoridades coatoras para o 

cumprimento da liminar, bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações que entender necessária. Cumpra-se o disposto no art. 

7º, II da Lei 12.016/09. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério 
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Público, pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei nº 12.016/09). Expirado 

o prazo, com ou sem parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único da Lei nº 12.016/09). Expeça-se o necessário, devendo 

ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 05 de novembro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012643-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS NEVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - 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: 

1012643-37.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: JOAO MARTINS NEVES 

IMPETRADO: DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT Vistos etc. Trata-se 

de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por JOÃO 

MARTINS NEVES 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 GM/MERIVA MAXX, 

placas OAX – 7290, RENAVAM nº 00373048491, ano/modelo 2011/2012 

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 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 
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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, 05 de novembro de 2018. PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015285-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON COELHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VIEIRA GUIMARAES OAB - MT8661/O-O (ADVOGADO(A))

VALDEVINO VIEIRA GUIMARAES OAB - MT17692/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/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: 

1015285-80.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: JEFFERSON COELHO 

IMPETRADO: DIRETOR DO DETRAN/MT Vistos e etc, Cuida-se de Mandado 

de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Jefferson Coelho, 

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. 14594719, 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 
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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, 

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, 05 de novembro de 2018. 

Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014678-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN CASERTANO SENNA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FURLANI BERNARDINELLI OAB - MT21131/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (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: 

1014678-67.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: VIVIAN CASERTANO SENNA 

IMPETRADO: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO/ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO Vistos e etc, Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido 

de Liminar impetrado por Vivian Casertano Senna, 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. 13836924, 

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. Vieram os 

autos conclusos. 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, 

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, 05 de novembro de 2018. 

Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034886-72.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR BIANCARDI NETO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN OAB - MT24791/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS UNIDADE UFO POSTO FISCAL 

BENEDITO DE SOUZA CORBELINO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

GILBERTO GOMES DE SOUSA FILHO MATRICULA Nº 8876294 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

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: 

1034886-72.2018.8.11.0041 Autor: IMPETRANTE: ITAMAR BIANCARDI 

NETO Réu: IMPETRADO: AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS UNIDADE UFO 

POSTO FISCAL BENEDITO DE SOUZA CORBELINO, GILBERTO GOMES DE 

SOUSA FILHO MATRICULA Nº 8876294, SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA 

RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. 1 – Homologo a desistência requerida pela parte Impetrante (Id. 

16093953), 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, 5 de novembro de 2018. 

Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037875-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELBA MARA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA SALES PAVINI OAB - MT20212/O (ADVOGADO(A))

YAGO GATTASS CREPALDI OAB - MT21108/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA DALMAS RODRIGUES OAB - MT0018891A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Antônio Carlos de Carvalho Reiners (IMPETRADO)

Alvair da Silva Alves (IMPETRADO)

COORDENADORIA DE PERÍCIA MÉDICA (IMPETRADO)

Ana Priscila Souza da Cruz (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro: Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR 

vindicada. Notifique-se pessoalmente a autoridade tida por coatora, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na 

oportunidade, intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, 

para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da 

Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério 

Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do 

art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das informações, 

prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031915-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA DA CONCEIÇÃO QUEROBINO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO - GESTOR ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO 

DE SAÚDE (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1031915-17.2018.8.11.0041 (PJE 3) 

Vistos etc. Intime-se a parte autora, para querendo, impugnar a 

contestação no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de 

novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 822867 Nr: 29000-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MOHAMAD KASSEN HAMMOUD, 

ALI MOHAMAD HAMMOUD, AHMAD MOHAMAD HAMMOUD

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

(PROC. ESTADO) - OAB:, MÁRCIA REGINA SANTANA DOS SANTOS - 

OAB:PROC. DO ESTADO, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - 

OAB:PROC DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOHAMED ALI HAMMOUD - 

OAB:11184/MT, SAMIR HAMMOUD - OAB:5265/MT

 Certifico que a impugnação apresentada pelo executado é tempestiva. 

Impulsiono os autos intimando o exequente, para querendo, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 82142 Nr: 12027-12.2000.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR, MARCELO ZANDONADI, 

MAURO JOSÉ PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GUILHERME JUNIOR - 

OAB:2615, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:2615/MT, MARCELO 

ZANDONADI - OAB:4266/MT, MARCELO ZANDONAI - OAB:4.266/MT, 

MAURO JOSÉ PEREIRA - OAB:4655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT, PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 907070 Nr: 34951-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MÁRIO DONAL 

SPALATTI, para devolução dos autos nº 34951-26.2014.811.0041, 

Protocolo 907070, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037960-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CELIO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA XAVIER DA SILVA OAB - MT12162/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

Secretaria Estadual de Saúde (RÉU)

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1037960-37.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória 

para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória 

de urgência promovida por PAULO CELIO DE ARRUDA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão da tutela provisória de urgência para o fim de ser 

determinado ao Requerido que cumpra com a sua obrigação 

político-constitucional de viabilizar imediatamente o fornecimento do 

medicamento denominado “Nintedanibe 150 mg (OFEV)”, nos termos da 

prescrição de médico especialista (ID nº 16251931). Aduz, em apertada 

síntese, que é portador de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), evoluindo com 

piora clínica, sendo que seu médico recomendou a utilização em caráter 

de urgência do fármaco acima mencionado, sob pena de vir a óbito 

precocemente. Pontua que, ao procurar resolução pela via administrativa, 

a autora não obteve êxito, de modo que não lhe resta alternativa que não 

seja buscar o judiciário para fazer valer o direito constitucional, 

fundamental e indisponível de ter a devida assistência a sua saúde. Pugna 

pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Remetido os autos para o Núcleo 

de Apoio Técnico – NAT (ID nº 16255177), foi emitido parecer técnico (ID 

nº 16290475) o qual teceu algumas informações sobre o medicamento 

pleiteado e informou que o mesmo não é assegurado pelo SUS. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, 

quanto à gratuidade da justiça, o Egrégio Tribunal deste Estado, atendendo 

decisão do Conselho Nacional de Justiça, mais especificamente, no 

Procedimento de Controle Administrativo nº 165 do CNJ, que normatizou a 

matéria, prescrevendo ser o juiz da causa a autoridade competente para 

decidir sobre o aludido pedido, o que foi informado por meio do Oficio 

Circular nº 03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, encontram-se preenchidos 

os requisitos para a concessão da Justiça Gratuita. No mais, verifico que 

não se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes 

do CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 

003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse 

na conciliação, bem como a parte Autora se pronunciou pela 

desnecessidade de promover tal procedimento conciliatório, dai porquê 

deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o principio da 

razoável duração do processo. Para a concessão da tutela antecipada se 

faz necessário se comprovar a evidência da probabilidade do direito, 

conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 

do CPC/2015). Não há que se olvidar que a construção jurisprudencial 

admite o deferimento da tutela protetiva em face da Fazenda Pública. In 

casu, o pedido de antecipação de tutela visa a que o Requerido viabilize, 

imediatamente, o fornecimento do medicamento denominado “Nintedanibe 

150 mg (OFEV)”, nos termos da prescrição de médico especialista (ID nº 

16251931). Para tanto, instruiu a inicial com documentos importantes, no 

caso a prescrição de médico especialista, exames médicos e o 

requerimento administrativo para o fornecimento do fármaco pelo SUS (ID 

nº 16251917 e seguintes), tudo em atendimento do disposto no art. 1º e 

§1º, do Provimento nº 02/2015-CGJ. É de sabença geral que a 

Constituição Federal, na dicção dos arts. 6º, 196 e 197 e ainda, o art. 2º 

da Lei nº 8.080/90 erigem a saúde como um dever do Estado a todos, 

inclusive às pessoas que não podem arcar as despesas com 

medicamentos sem privar-se de recursos indispensáveis ao seu próprio 

sustento e ao de sua família. Com efeito, mister ser concedida especial 

proteção à dignidade da pessoa humana, cujo direito é inalienável e 

superior a qualquer espécie de restrição legal e administrativa. Oportuno 

colacionar o que diz Alexandre de Moraes acerca do Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana: “A dignidade da pessoa humana é um valor 

espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta singularmente na 

autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz 

consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, 

constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve 

assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam ser feitas 

limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem 

menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos” (in Constituição do Brasil Interpretada, 4ª 

edição, fls. 128/129). Na hipótese, pelo relatório/atestado médico que 

instruiu a inicial (ID nº 16251931), sendo o mesmo emitido pelo médico 

especialista em Pneumologia, Dr. Carlos Fernando Gossn Garcia – CRM/MT 

nº 3815, não resta dúvida quanto à doença que o Autor possui, tampouco 

a urgência do uso do medicamento pretendido, nem da negativa do ente 

público em lhe fornecer, motivo mais do que suficiente para justificar a 

dispensa de prévia autorização orçamentária e até de procedimento 

licitatório, de modo que não pode o Poder Judiciário se aventurar a 

escolher qual o melhor tratamento para um doente, interferindo em um 

diagnóstico que é essencialmente técnico. Assim, em obediência aos 

princípios constitucionais acima mencionados, cumpre ao Estado 

assegurar ao paciente o medicamento necessário a uma sobrevivência 

digna, direito este que se apresenta como corolário do próprio direito à 

vida. É nesse sentido que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem 

decidido: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE 

TUTELA ANTECIPADA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAÇÃO GRATUITA. DEVER DO ESTADO. AGRAVO REGIMENTAL. 1. 

Consoante expressa determinação constitucional, é dever do Estado 

garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o 

acesso universal e igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas 

necessários à sua promoção, proteção e recuperação (CF/88, art. 196). 2. 

O não preenchimento de mera formalidade – no caso, inclusão de 

medicamento em lista prévia – não pode, por si só, obstaculizar o 

fornecimento gratuito de medicação a portador de moléstia gravíssima, se 

comprovada a respectiva necessidade e receitada, aquela, por médico 

para tanto capacitado. Precedentes desta Corte. 3. Concedida tutela 

antecipada no sentido de, considerando a gravidade da doença enfocada, 

impor, ao Estado, apenas o cumprimento de obrigação que a própria 

Constituição Federal lhe reserva, não se evidencia plausível a alegação de 

que o cumprimento da decisão poderia inviabilizar a execução dos 

serviços públicos. 4. Agravo Regimental não provido”. (AGRG 

2004/0063271-1 – REL. MIN. EDSON VIDIGAL – D.J.: 25/10/2004) – 

Destacamos. E, seguindo este mesmo entendimento, a remansosa e 

pacífica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem 

se manifestado, como ora se transcreve: “MANDADO DE SEGURANÇA - 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - 

OBRIGAÇÃO DO ESTADO - NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO À 

VIDA E À SAÚDE - APLICAÇÃO DE MULTA COERCITIVA AO AGENTE 

POLÍTICO - POSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA. Cumpre ao Estado 

assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, conforme previsão 

constitucional, sem demora, formalidades ou burocracia, sobretudo quanto 

relacionado ao fornecimento de medicamentos e atendimento 

médico-hospitalar. É admissível a imposição de multa coercitiva ao agente 

político responsável pelo cumprimento da decisão judicial”. (MS 

144687/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

03/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) – Destacamos. “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TUTELA DEFERIDA 

– IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO ESTADO – RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DEVER CONSTITUCIONAL – 

ALEGAÇÃO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – AFASTADA – 

RECURSO DESPROVIDO. O poder público tem o dever constitucional de 

zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não 

tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento. 

Comprovada a necessidade do tratamento, bem como do risco de dano 

irreparável, a obrigatoriedade no fornecimento do tratamento é medida que 

se impõe. Conforme a jurisprudência do STJ, “o funcionamento do Sistema 

Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, 

Estados-membros e Municípios de modo que qualquer destas entidades 

tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que 

objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de 

recursos financeiros”. (STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2013)”. (AI 

99154/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 

18/02/2016) – Destacamos. “APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER — FORNECIMENTO DE UM LEITO EM CENTRO DE REFERÊNCIA 

COM MÉDICO ONCOLOGISTA — REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA — ÓBITO DA 

PACIENTE — EXTINÇÃO DO FEITO — PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO 

— NÃO CONFIGURADO — DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO EM 

PROMOVER O TRATAMENTO — DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À 
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SAÚDE — ARTIGO 196 DA CRF — HONORÁRIOS EM FAVOR DA 

DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS - PARTE INTEGRANTE DA PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, CONTRA A QUAL ATUA APLICAÇÃO — 

SÚMULA 421 DO STJ. — APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O 

falecimento do autor é fato incapaz de, por si só, indicar a perda 

superveniente do interesse de agir, porquanto tendo ele recebido 

integralmente o objeto perseguido pelo pedido inaugural em sede 

antecipatória, ainda que intransmissível o direito, inaplicável as normas 

ínsitas nos incisos VI e IX do art. 267 do CPC, vez que subsiste a 

necessidade e utilidade do provimento final a fim de manter a condenação 

pelo custeio do tratamento médico a cargo do Poder Público. 2. É dever do 

Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno 

exercício do direito à saúde, constituindo a realização de exame uma de 

suas principais vertentes de, eficientemente, atender à finalidade 

constitucional prevista como ação de saúde. 3. Caberá à Defensoria 

Pública, se for o caso, os honorários sucumbenciais fixados ao final da 

demanda (art. 20 do CPC), ressalvada a hipótese em que ela venha a 

atuar contra pessoa jurídica de direito público, à qual pertença (Súmula 

421 do STJ). 4.O artigo 515, § 3º, do Código de Processo Civil, possibilita a 

instância superior adentrar na análise do meritum causae, desde que se 

trate de questão exclusivamente de direito e esteja, o processo, em 

condições de imediato julgamento”. (Ap 113362/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/12/2014, Publicado no DJE 29/01/2015) – Destacamos. Logo, não há 

que se olvidar que, para fazer valer o Estado Democrático de Direito, entre 

o interesse do Estado (genérico) e o direito fundamental à saúde, é 

inevitável a opção pela garantia da vida do cidadão. Por fim, ainda que o 

fornecimento do medicamento objeto da presente demanda esteja 

suspenso em razão de um recurso em trâmite no STJ, perfilho do 

entendimento de que se trata de um caso de urgência, no caso o risco de 

vida, de modo que se mostra imprescindível o deferimento do provimento 

antecipatório, conforme preconiza o art. 314 do CPC/2015. Deste modo, à 

vista do exposto, sobejam presentes os requisitos da tutela de urgência, 

sendo dever deste magistrado o deferimento da medida pleiteada. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada para determinar ao Requerido 

Estado de Mato Grosso que, de forma incontinenti, cumpra com a sua 

obrigação político-constitucional a fim de que seja viabilizado ao 

Requerente o fornecimento do medicamento denominado “Nintedanibe 150 

mg (OFEV)”, nos termos da prescrição de médico especialista (ID nº 

16251931), ainda que seja necessária a contratação de fornecedor 

particular, NO PRAZO MÁXIMO DE 03 (TRÊS) DIAS, 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. Deixo de fixar astreintes, porquanto tal providência tem-se 

mostrado ineficaz para a obtenção de efetividade das ordens judiciais. 

Frise-se, contudo, que, no caso de desobediência, poderão ser 

determinadas outras medidas para a obtenção da liminar (art. 537, 

CPC/2015). Intime-se o Requerido Estado de Mato Grosso para que 

cumpra a decisão supra, bem como, na oportunidade, cite-o pessoalmente 

para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 

335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas ao Requerente para 

impugnar no prazo legal. Após, abro vistas ao ilustre representante do 

Ministério Público para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias e, 

por fim, voltem-me conclusos para sentença. Por derradeiro, consoante o 

Procedimento de Controle Administrativo nº. 165 do CNJ, uma vez 

presentes os requisitos da Lei nº 1.060/50, defiro a gratuidade da justiça, 

servindo este como alvará de gratuidade. Nos termos da recomendação 

exarada pelo Conselho Nacional de Justiça na inspeção realizada neste 

Estado, serve a presente decisão como MANDADO. Intimem-se. 

Cumpra-se com urgência, inclusive no regime de plantão. Cuiabá, 31 de 

outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1038395-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUGUSTA DE CAMARGO OAB - MT10024 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1038395-11.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória 

para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória 

de urgência promovida por ROSALIA LUCIA DA SILVA RODRIGUES 

RONDON em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a concessão 

do provimento antecipatório para o fim de que seja determinado ao 

Requerido que proceda com todos os meios necessários para que a 

Requerente seja encaminhada imediatamente para uma vaga de Unidade 

de Terapia Intensiva – UTI, em hospital público ou particular com convênios 

junto ao SUS, para ser tratado do quadro grave que ora se apresenta, 

procedendo a todos os exames e tratamentos que seja necessário, nos 

termos da prescrição fornecida pelo médico especialista (ID nº 16306715). 

Aduz, em apertada síntese, que em 01.11.2018 seus filhos lhe levaram ao 

Hospital São Judas Tadeu, onde chegou inconsciente, ocasião em que foi 

diagnosticada com Hemiplegia a Esquerda, tendo seu quadro evoluído, 

necessitando da transferência para um leito de Unidade de Terapia 

Intensiva – UTI. Pontua que, ao buscar vaga de UTI solicitada pelo médico, 

foi surpreendido ao ser informado que não havia em nenhuma unidade 

pública de saúde, não lhe restando alternativa se não a de pedir a 

proteção jurisdicional. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e decido. 

Primeiramente, verifico que os direitos aqui em debate são de natureza 

indisponível, ou seja, insuscetíveis de ser objeto de acordo, daí porque 

dispenso a remessa deste feito ao núcleo de conciliação, nos termos do 

ofício-circular nº 05/2016/NUPMEC-PRES relativo ao art. 334 e parágrafos 

do CPC/2015. Para a concessão da tutela provisória de urgência se faz 

necessário se comprovar a evidência da probabilidade do direito, 

conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 

do CPC/2015). Não há que se olvidar que a construção jurisprudencial 

admite o deferimento da tutela protetiva em face da Fazenda Pública. In 

casu, o pedido de tutela provisória visa que o Requerido proceda com 

todos os meios necessários para que a Requerente seja encaminhada 

imediatamente para uma vaga de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, em 

hospital público ou particular com convênios junto ao SUS, para ser 

tratado do quadro grave que ora se apresenta, procedendo a todos os 

exames e tratamentos que seja necessário, nos termos da prescrição 

fornecida pelo médico especialista (ID nº 16306715). Para tanto, instruiu a 

inicial com documentos importantes, no caso a prescrição de médico 

especialista, tudo em atendimento do disposto no art. 1º e §1º, do 

Provimento nº 02/2015-CGJ. É de sabença geral que a Constituição 

Federal, na dicção dos arts. 6º, 196 e 197 e, ainda, o art. 2º da Lei nº 

8.080/90, erigem a saúde como um dever do Estado a todos, inclusive às 

pessoas que não podem arcar as despesas com medicamentos sem 

privar-se de recursos indispensáveis ao seu próprio sustento e ao de sua 

família. O entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso pode ser expresso no voto do julgamento cuja ementa 

transcreve-se: “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL 

DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS - INTERNAÇÃO EM UTI - NECESSIDADE 

COMPROVADA - MULTA COERCITIVA - EXCLUSÃO - APELO 

DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA 1. A Lei nº 

8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece 

que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno 

exercício da saúde, de modo que constatada a necessidade de exames, 

medicamentos e outras providências para a garantia de vida do paciente, 

incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los. 2. Deve ser 

excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos 

para efetivação da tutela específica no plano prático. 3. Recurso 

desprovido. Sentença parcialmente retificada”. (Apelação / Remessa 

Necessária 3066/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

08/05/2017, Publicado no DJE 09/06/2017) – Destacamos. “APELAÇÃO 

CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – CONHECIMENTO DE OFÍCIO - 

SENTENÇA ILÍQUIDA - SÚMULA 490 DO STJ - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – SAÚDE – INTERNAÇÃO EM UTI - DEVER DE TODOS OS ENTES 

ASSEGURAR À POPULAÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 

FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – EC Nº 80, DE 04 DE JUNHO DE 2014 

– EQUIPARAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DA MAGISTRATURA E 

MINISTÉRIO PÚBLICO – HONORÁRIOS INDEVIDOS – MULTA EXTIRPADA 
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EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO PROVIDO E SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. (...) O direito público subjetivo à saúde 

representa prerrogativa jurídica indisponível, assegurada à generalidade 

das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196); que traduz 

um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve 

velar, de maneira responsável, o Poder Público, o que inclui os Municípios. 

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, 

equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e Ministério Público, 

deve-se firmar entendimento de ser incabível o pagamento de honorários 

sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública. Precedente 

deste Tribunal (RAC nº 33060/2014). Considerando que o § 5º, do art. 

461, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios 

coercitivos, no caso da Fazenda Pública, embora necessário um meio de 

coercibilidade, deve sê-lo através de meio mais eficaz e efetivo, de modo 

que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação. Portanto, 

deve ser extirpada a multa cominatória”. (Apelação / Remessa Necessária 

138813/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 04/08/2015, Publicado no DJE 14/08/2015). Com efeito, mister 

ser concedida especial proteção à dignidade da pessoa humana, cujo 

direito é inalienável e superior a qualquer espécie de restrição legal e 

administrativa. Oportuno colacionar o que diz Alexandre de Moraes acerca 

do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana: “A dignidade da pessoa 

humana é um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta 

singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria 

vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais 

pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto 

jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam 

ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre 

sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos”. (Constituição do Brasil Interpretada, 4ª edição, 

fls. 128/129). Na hipótese, pelo relatório/atestado médico que instruiu a 

inicial (ID nº 16306715), sendo o mesmo emitido pelo médico especialista, 

Dr. Zenildo P Sampaio – CRM/MT nº 2801, não resta dúvida quanto à 

doença que a Autora possui, tampouco a urgência da necessária 

realização do tratamento médico pretendido, bem como da urgência da sua 

transferência para o leito de UTI pleiteado, motivo mais do que suficiente 

para justificar a dispensa de prévia autorização orçamentária e até de 

procedimento licitatório, de modo que não pode o Poder Judiciário se 

aventurar a escolher qual o melhor tratamento para um doente, interferindo 

em um diagnóstico que é essencialmente técnico. Assim, em obediência 

aos princípios constitucionais acima mencionados, cumpre ao Estado 

assegurar ao paciente o tratamento médico necessário a uma 

sobrevivência digna, direito este que se apresenta como corolário do 

próprio direito à vida. É nesse sentido que o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça tem decidido: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO GRATUITA. DEVER DO ESTADO. 

AGRAVO REGIMENTAL. 1. Consoante expressa determinação 

constitucional, é dever do Estado garantir, mediante a implantação de 

políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário à saúde, 

bem como os serviços e medidas necessários à sua promoção, proteção 

e recuperação (CF/88, art. 196). 2. O não preenchimento de mera 

formalidade – no caso, inclusão de medicamento em lista prévia – não 

pode, por si só, obstaculizar o fornecimento gratuito de medicação a 

portador de moléstia gravíssima, se comprovada a respectiva 

necessidade e receitada, aquela, por médico para tanto capacitado. 

Precedentes desta Corte. 3. Concedida tutela antecipada no sentido de, 

considerando a gravidade da doença enfocada, impor, ao Estado, apenas 

o cumprimento de obrigação que a própria Constituição Federal lhe 

reserva, não se evidencia plausível a alegação de que o cumprimento da 

decisão poderia inviabilizar a execução dos serviços públicos. 4. Agravo 

Regimental não provido”. (AGRG 2004/0063271-1 – REL. MIN. EDSON 

VIDIGAL – D.J.: 25/10/2004). Logo, não há que se olvidar que, para fazer 

valer o Estado Democrático de Direito, entre o interesse do Estado 

(genérico) e o direito fundamental à saúde, é inevitável a opção pela 

garantia da vida do cidadão. Deste modo, à vista do exposto, sobejam 

presentes os requisitos da tutela de urgência, sendo dever deste 

magistrado o deferimento da medida pleiteada. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, DEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado 

para determinar ao Requerido Estado de Mato Grosso que, de forma 

incontinenti, cumpra com a sua obrigação político-constitucional a fim de 

que seja fornecido IMEDIATAMENTE uma vaga de Unidade de Terapia 

Intensiva – UTI à Requerente Rosalia Lucia da Silva Rodrigues Rondon, 

para ser tratado do quadro grave que ora se apresenta, procedendo a 

todos os exames e tratamentos que seja necessário, bem como a 

manutenção de sua vida e saúde, nos termos da prescrição fornecida 

pelo médico especialista (ID nº 16306715), em hospital deste Estado que 

possua condições para o seu tratamento, 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. Deixo de fixar astreintes, porquanto tal providência tem-se 

mostrado ineficaz para a obtenção de efetividade das ordens judiciais. 

Frise-se, contudo, que, no caso de desobediência, poderão ser 

determinadas outras medidas para a obtenção da liminar (art. 537, 

CPC/2015). Intime-se o Requerido Estado de Mato Grosso para que 

cumpra a decisão supra, bem como, na oportunidade, cite-o pessoalmente 

para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 

335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas à Requerente para 

impugnar no prazo legal e, após, conclusos para sentença. Por derradeiro, 

consoante o Procedimento de Controle Administrativo nº 165 do CNJ, uma 

vez presentes os requisitos da Lei nº 1.060/50, defiro a gratuidade da 

justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Nos termos da 

recomendação exarada pelo Conselho Nacional de Justiça na inspeção 

realizada neste Estado, serve a presente decisão como MANDADO. 

Intimem-se. Cumpra-se com urgência, inclusive por Oficial Plantonista. 

Cuiabá/MT, 05 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038380-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FRANCISCO ROTTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT0011405A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO AMBIENTAL (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1038380-42.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de 

Liminar impetrado por WILSON FRANCISCO ROTTA, contra ato tido de 

ilegal e abusivo do SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO AMBIENTAL, 

ALEX SANDRO ANTONIO MAREGA, objetivando liminarmente a suspensão 

da exigibilidade do crédito tributário, inscrito na certidão de dívida ativa 

CDA nº 2018793471, até decisão de mérito. É o necessário relato. 

Fundamento. Decido. Nesta Comarca foi instaurada a Vara Especializada 

de Execuções Fiscais, a qual compete “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

ações correlatas, com exceção das ações referentes a débitos fiscais 

não inseridos em dívida ativa”. Com efeito, da leitura da competência 

delimitada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

depreende-se que a Vara de Execuções Fiscais possui competência 

absoluta para o julgamento dos executivos fiscais e das ações correlatas, 

o que é o caso dos autos, em razão de já haver CDA constituída. Acerca 

do tema, o art. 43 do Novo Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 43. 

Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário 

ou alterarem a competência absoluta”. Por corolário lógico da interpretação 

sistemática do dispositivo citado, conclui-se que compete à Vara de 

Execuções Fiscais processar e julgar a presente demanda. Diante de todo 

o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em 

favor da Vara de Execuções Fiscais, nos termos do art. 64 do CPC/2015. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005237-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILLA RODRIGUES DANTAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O 

(ADVOGADO(A))

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N°: 1005237-62.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Cuida-se de petitório aviado pela parte requerente em que 

requer a intervenção deste Juízo com vista a ser intimado o executado 

para que cumpra a decisão que determinou o fornecimento do 

medicamento “ Macitentan (Opsumit) 10 mg”, sob pena de bloqueio dos 

valores das contas públicas do Requerido, a fim de assegurar custeio do 

medicamento. Primeiramente, determino a intimação pessoal do Senhor 

Secretário Estadual de Saúde, e na sua falta o Senhor Secretário Adjunto, 

para que, imediatamente, adote as medidas necessárias ao fiel 

cumprimento da decisão. O cumprimento da decisão deverá ser provado 

mediante a instrução de documentos, no prazo improrrogável de 03 (três) 

dias a contar da intimação. Intime-se também a PGE. Após, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos os autos para apreciação do que 

couber. Cumpra-se, com urgência, inclusive por OFICIAL PLANTONISTA. 

Cuiabá/MT, 05 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038212-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BARROS FREITAS DE ALVARENGA (REQUERENTE)

MARISTELLA BARROS FERREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

RENATA NEVES TAVARES DE BARROS FREITAS (REQUERENTE)

JOSE FERREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

MIRTES BARROS FERREIRA DE FREITAS CALMON (REQUERENTE)

JOAO BOSCO DE BARROS FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR BARROS FREITAS OSTI OAB - MT18335/O (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA OAB - MT21278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1038212-40.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de 

Débito Tributário com pedido de tutela provisória de urgência proposta por 

JOSÉ FERREIRA DE FREITAS e outros em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

onde objetiva a concessão da medida antecipatória para que seja 

determinada a suspensão da exigibilidade das Certidões de Dívida Ativa – 

CDA nº 67602, 139894, 53889, 129006, 215994, 10474 e 46215. Em 

síntese, é o que merece registro. Nesta Comarca foi instaurada a Vara 

Especializada de Execuções Fiscais, a qual compete “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

ações correlatas, com exceção das ações referentes a débitos fiscais 

não inseridos em dívida ativa”. Com efeito, da leitura da competência 

delimitada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

depreende-se que a Vara de Execuções Fiscais possui competência 

absoluta para o julgamento dos executivos fiscais e das ações correlatas, 

o que é o caso dos autos, em razão de já haver CDA constituída. Acerca 

do tema, o art. 43 do Novo Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 43. 

Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário 

ou alterarem a competência absoluta”. Por corolário lógico da interpretação 

sistemática do dispositivo citado, conclui-se que compete à Vara 

Especializada de Execuções Fiscais processar e julgar a presente 

demanda. Diante de todo o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

processar e julgar o feito em favor da Vara Especializada de Execuções 

Fiscais, nos termos do art. 64 do CPC/2015. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 05 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037086-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGIANI SARDI LOPES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO OAB - MT0008250A (ADVOGADO(A))

MARILIA MOREIRA DE CASTILHO MAGALHAES OAB - MT8287/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Subprocurador-Geral Fiscal do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1037086-52.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de 

Liminar impetrado por VIRGIANI SARDI LOPES, contra ato tido de ilegal e 

abusivo do SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando liminarmente a suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário, inscrito na certidão de dívida ativa CDA nº 2018118103, até 

decisão de mérito. É o necessário relato. Fundamento. Decido. Nesta 

Comarca foi instaurada a Vara Especializada de Execuções Fiscais, a qual 

compete “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da 

Fazenda Estadual e Municipal, ações correlatas, com exceção das ações 

referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Com efeito, da 

leitura da competência delimitada pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, depreende-se que a Vara de Execuções Fiscais possui 

competência absoluta para o julgamento dos executivos fiscais e das 

ações correlatas, o que é o caso dos autos, em razão de já haver CDA 

constituída. Acerca do tema, o art. 43 do Novo Código de Processo Civil 

assim dispõe: “Art. 43. Determina-se a competência no momento do 

registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as 

modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, 

salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência 

absoluta”. Por corolário lógico da interpretação sistemática do dispositivo 

citado, conclui-se que compete à Vara de Execuções Fiscais processar e 

julgar a presente demanda. Diante de todo o exposto, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor da Vara de 

Execuções Fiscais, nos termos do art. 64 do CPC/2015. Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000483-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA OAB - PR0015365A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1000483-94.2018.8.11.0003 

(pje 4). SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO, por sentença, o pedido de 

desistência formulado pelo Impetrante, para que surta seus jurídicos 

efeitos, e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito com fulcro no art. 485, VIII do NCPC. Publiquem-se e 

Intimem-se. Sem interesse recursal. Cumprido o determinado acima, 

certifique-se o trânsito e arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 31 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025494-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Município de Cuiabá (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº º 1025494-11.2018.8.11.0041 
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(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória para 

Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de 

urgência promovida por ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E 

INFÂNCIA DE CUIABÁ - HOSPITAL GERAL E MATERNIDADE DE CUIABÁ - 

HG em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a concessão da tutela provisória de urgência. Ao 

ID n°. 14937276, a parte autora atravessa petição requerendo a 

desistência e consequente extinção do feito. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento. Decido. Verifica-se nos autos que o requerente 

manifestou nos autos (ID n° 14937276), requerendo a desistência da 

presente ação, ante a ausência de interesse no feito Desta forma, não 

havendo mais interesse no prosseguimento do feito, os autos deverão ser 

extinto sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VII, do Novo 

Código de Processo Civil. Nesse sentido a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça, senão vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO – 

MANDADO DE SEGURANÇA –AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 

RENÚNCIA DO IMPETRANTE AO DIREITO SOBRE QUE SE FUNDA O 

MANDADO DE SEGURANÇA – HOMOLOGAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 269, V, DO CPC – 

APELO PREJUDICADO. Restou evidente a ausência de interesse recursal 

do apelante, uma vez que o impetrante, expressamente, renunciou ao seu 

direito, sobre o que se funda o mandado de segurança, sendo que, 

diferentemente de desistência da ação, a renúncia não necessita da 

anuência da parte contrária. “Renúncia – é ato privativo do autor, pode ser 

exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente da 

anuência da parte contrária; enseja a extinção do feito nos termos do art. 

269, V do CPC (extinção com julgamento do mérito), impedindo a 

propositura de qualquer outra ação sobre o mesmo direito; é instituto de 

natureza material, cujos efeitos são os mesmos da improcedência da 

ação.” EDcl no REsp 689439 / PR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL 2004/0134695-7. Relator(a) Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES (1141) Órgão Julgador T2. Data do Julgamento 

24/08/2010. (Apelação / Remessa Necessária 101030/2013, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2014, 

Publicado no DJE 17/12/2014). Desta feita, o feito merece ser extinto sem 

resolução de mérito. DISPOSITIVO. Desta feita, HOMOLOGO, por 

sentença, o pedido de desistência formulado pela autora, 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. Publiquem-se Intimem-se. Sem interesse 

recursal. Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito e 

arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de novembro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0502069-17.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO SILVA E SOUZA OAB - MT0012885A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ GABINETE II - FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL DECISÃO Processo: 0502069-17.2015.8.11.0041; 

Valor causa: R$ 946.929,67; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. Parte Ré: RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Cuida-se de Ação Anulatória com 

Pedido Liminar proposta por Global Village Telecom S/A. – GVT em 

desfavor do Estado de Mato Grosso, na qual objetiva a concessão da 

medida liminar para suspender a exigibilidade das multas aplicadas pelo 

Procon-MT, nos autos de Procedimentos Administrativos nº 337/2008, 

078/2009, 124/2009 e 290/2009 bem como para cancelar o protesto das 

CDA’s nº 20151002, 20152819 e 20152848. Por decisão de ids nº 341799 

e 341801, verifica-se que fora indeferido o pedido liminar no sentido de 

suspender a exigibilidade dos créditos tributários em discussão bom como 

o cancelamento dos protesto dos respectivos créditos. Contudo, em 

análise aos autos, mormente quanto ao id nº 12997864, a parte requerente 

informa o depósito judicial no valor atualizado do débito, qual seja, 

R$1.732.292,52 (um milhão e setecentos e trinta e dois mil e duzentos e 

noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos), com o fim de 

suspender a exigibilidade dos créditos oriundos das CDA’s nº 20151002, 

20152819 e 20152848, objeto do mencionado executivo bem como 

cancelar seus respectivos protestos. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, em cotejo dos interesses e direito 

debatido no caso em tela, diante da possibilidade de dano irreparável à 

requerente, a concessão da tutela antecipada contra a Fazenda Pública 

não esbarra nas vedações impostas pelo art. 1º da Lei n. 9.494/97, razão 

pela qual perfeitamente possível a antecipação do provimento. Desse 

modo, resta observar se estão presentes os requisitos necessários ao 

deferimento da medida excepcional. Pois bem. É cediço que o deferimento 

da tutela antecipada exige a concorrência da prova inequívoca, entendida 

como aquela que não admite dúvida razoável, somada ao receio de dano 

irreparável, ou ao abuso de direito de defesa manifestado pelo réu em 

caráter protelatório e, ainda, à possibilidade de reverter a medida 

antecipada, caso o resultado da ação venha a ser contrário a pretensão 

da parte que a requereu. (art. 300, CPC). Note-se que os requisitos legais 

para o deferimento da medida ora pleiteada, consubstanciados no fumus 

boni iuris e no periculum in mora não possuem conotação alternativa, mas 

sim aditiva, de modo que ambos devem estar presentes, sob pena de não 

concessão da tutela antecipada. In casu, a requerente busca a 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para o fim de ser suspensa 

a exigibilidade do crédito tributário além de cancelar o protesto oriundo das 

CDA’s nº 20151002, 20152819 e 20152848. O art. 151, II, do CTN prevê, 

como direito subjetivo da parte, a suspensão da exigibilidade do tributo 

mediante depósito do montante integral do tributo. Tal prerrogativa decorre 

ex vi legis, cuja realização prescinde até mesmo de autorização judicial, 

valendo lembrar que tal procedimento não implica em qualquer prejuízo à 

Fazenda Pública, razão pela qual não pode a mesma se opor à vontade do 

contribuinte, pois é um direito livremente exercitável. Saliente que o efeito 

do depósito calçado no artigo 151, II, do CTN, é justamente o de inibir os 

efeitos da mora, quais sejam a fluência dos juros e da multa de mora 

previstos na legislação fiscal, a inscrição do contribuinte nos cadastros de 

negativação e a submissão à execução judicial da dívida. Nesse sentido, o 

STJ firmou entendimento no incidente de Recurso Repetitivo no STJ nº 

REsp 1.156.668/DF relativamente a suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário, in verbis: “TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO 

DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA 

CPD-EN. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA 

FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO 

DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA 

112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. 

MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO. 1. A fiança bancária não é 

equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 

151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte, cujos 

precedentes são de clareza hialina(...)2. SO O DEPOSITO JUDICIAL EM 

DINHEIRO, AUTORIZADO NOS PROPRIOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL 

OU DA CAUTELAR, SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CREDITO 

TRIBUTARIO. 3. RECURSO PROVIDO. (REsp 30610/SP, Rel. Ministro 

MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/1993, DJ 

15/03/1993)”(STJ – REsp 1156668/DF, primeira seção, Rel Min. Luiz Fux, 

julgado em 24/11/2010) Ademais, não há que se olvidar que, por se tratar 

o lançamento de uma atividade vinculada, uma vez não subsistindo 

discricionariedade praticada por parte de agente fiscalizador, resta 

evidente a ausência de prejuízo à parte requerente, cuja consequência é o 

imediato recolhimento do tributo questionado, sob pena do mesmo ser 

inscrito em dívida ativa, além da sujeição às obrigações acessórias e 

medidas restritivas previstas no nosso ordenamento jurídico vigente. Por 

derradeiro, não se verifica a possibilidade de irreversibilidade do 

provimento, haja vista que, uma vez declarada legal a cobrança na forma 

apontada, a medida é totalmente reversível, podendo o Fisco ser 

ressarcido dos valores que o contribuinte deixou de recolher, já que a 

garantia convola-se em conversão de depósito em renda, extinguindo-se 

desta feita a obrigação tributária, como prevê o art. 156, VI, do CTN. 

Quanto ao cancelamento do protesto, é cediço que para o seu deferimento 

deve exigir a concorrência da prova inequívoca, entendida como aquela 

que não admite dúvida razoável, somada ao receio de dano irreparável, ou 
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ao abuso de direito de defesa manifestado pelo réu em caráter protelatório 

e, ainda, à possibilidade de reverter a medida antecipada, caso o resultado 

da ação venha a ser contrário a pretensão da parte que a requereu. (art. 

300, CPC). Assim, verifico a presença dos requisitos exigidos para a 

concessão da medida, eis que a prova inequívoca encontra-se traduzida 

no id nº 12997876 comprovando que o débito tributário está garantida, ou 

seja, não há risco para a parte ora requerida. Por sua vez o receio de 

dano irreparável, traduz-se no protesto do título que tem o condão de 

privar o devedor na compra a crédito bem como na movimentação 

bancária e, consequentemente, atrapalhando suas relações comerciais. 

Registro, por fim, que a concessão da tutela de urgência em questão não 

trará prejuízos às partes, eis que em caso de improcedência da presente 

demanda, os títulos poderão ser novamente protestados. ISTO POSTO, e 

com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos 

do art. 300 do CPC, DEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado 

para o fim suspender a exigibilidade dos créditos tributários em relação ao 

débito aqui discutido, nos termos do art. 151, II, do CTN, bem como o 

cancelamento dos protestos sob os protocolos 06/05/2015.0777, datado 

de 12.05.2015, 05/05/2015.0473, datado de 11.05.2015 e 

05/05/2015.0461, datado de 11.05.2015, todos do Cartório do 4º serviço 

Notarial de Cuiabá-MT, referente respectivamente as certidões de dívidas 

ativas nº 20151002, 20152848 e 20152819, até ulterior deliberação. 

Oficie-se. Expeça-se mandado para cumprimento da liminar. Após, retorne 

os autos conclusos para deliberações. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 07 

de maio de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003144-86.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO ROGERIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE SAO PAULO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1003144-86.2017.8.11.0001 REQUERENTE: SILVIO ROGERIO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE SAO PAULO Vistos etc. Cuida-se de Ação 

Declaratória Negativa de Propriedade e Inexigência de Débito c/c Pedido de 

Dano Moral e Antecipação de Tutela, proposta por Sílvio Rogério de 

Oliveira, em desfavor do Estado de São Paulo, na qual objetiva a 

suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objeto da demanda bem 

como exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito e protesto. 

Aduz que identificou protestos do 3º Tabelionato de Protestos e Letras do 

Estado de São Paulo, no valor de R$2.696,98 (dois mil e seiscentos e 

noventa e seis reais e noventa e oito centavos) e 6º Tabelionato de 

Protestos e Letras do Estado de São Paulo, no valor de R$2.133,12 (dois 

mil e cento e trinta e três reais e doze centavos), referente a IPVA dos 

anos de 2013 e 2015 junto ao requerido referente ao veículo VW Gol, 

chassi 9BWAA05U4CP025983 e renavam 00462937690, placas 

ETA-6290, sendo que tal automóvel nunca lhe pertenceu e jamais residiu 

no estado de São Paulo. Alega que além dos débitos de IPVA, constam 

multas no montante de R$8.863,62 (oito mil e oitocentos e sessenta e três 

reais e sessenta e dois centavos), o que está lhe causando 

inconvenientes. Requer como tutela de urgência a suspensão da 

exigibilidade dos créditos tributários objeto da demanda bem como 

exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito e protesto. No mérito 

pugna pela procedência da ação com a condenação do requerido em 

honorários advocatícios sucumbenciais e danos morais. Juntou 

documentos. No id nº 10846119 a Magistrada condutora do feito à época 

determinou a intimação da parte requerida para se manifestar acerca da 

inicial, oportunidade em que apresentou sua contestação (id nº 

12453207). Por decisão de id nº 12727456 o Juízo do Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Cuiabá declinou a competência para este Juízo. Por da 

decisão de id nº 14874196, fora determinado para que a parte requerente 

recolhesse as custas processuais ou comprovasse sua precária situação 

econômica, o que foi comprido por meio do petitório de id nº 14978639. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora almeja a concessão liminar da tutela provisória 

de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário para 

evitar um dano irreparável ou de difícil reparação e que para sua 

concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e §§, quais sejam: “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

(...)”. In casu, constata-se a probabilidade do direito da parte autora, a qual 

está consubstanciada no Boletim de Ocorrência nº 2016.160248, onde 

narra o autor que seu cadastro de pessoa física estava irregular junto à 

Receita Federal, onde constava que o requerente havia declarado imposto 

de renda referente aos anos de 2008 a 2012 no estado de São Paulo, 

sendo que jamais sequer foi a citada cidade. Além do mais, em análise de 

cognição sumária, vislumbra-se a ilegalidade na cobrança do IPVA que 

está causando entraves ao Requerente, vez que o veículo que deu ensejo 

a cobrança de IPVA’s em nome do requerente aparentemente foi adquirido 

de forma fraudulenta por terceiros. Nesse sentido: “SUSTAÇÃO DE 

PROTESTO - CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO ANULATÓRIA - 

PROTESTO DE CDA'S - IPVA'S DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS 

FRAUDULENTAMENTE POR TERCEIRO - USO INDEVIDO DO NOME DO 

AUTOR. - Tratando-se de protesto de CDA, relativa a débito de IPVA de 

veículos que nunca pertenceram ao protestado, que foi vítima da fraude, 

praticada por terceiro, que adquiriu os veículos em nome do autor, fato 

não infirmado pelo Estado, deve ser sustado definitivamente o protesto 

efetuado pela Fazenda Estadual. (TJ-MG - AC: 10043150001196002 MG, 

Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 13/09/2017, Câmaras Cíveis / 3ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2017) De tal modo, 

evidencia-se que na hipótese nesta fase de cognição sumária, em 

decorrência da fraude perpetrada contra o autor, mormente quanto a 

adquirir veículo que não lhe pertence o qual incidiu IPVA sobre o veículo 

em questão, dos períodos de, 2013 e 2015, e esses débitos não podem 

ser atribuídos ao requerente. Por derradeiro, não se verifica a 

possibilidade de irreversibilidade do provimento, haja vista que, uma vez 

declarada legal a cobrança na forma apontada, a medida é totalmente 

reversível, podendo o Fisco ser ressarcido dos valores que o contribuinte 

deixou de recolher. ISTO POSTO, e com base nas alegações acima 

tecidas, uma vez presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO 

PARCIALMENTE O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado para o fim 

suspender a exigibilidade dos créditos tributários das CDAs nº 

1.151.172.176 e 1.219.160.162, bem como exclua o nome do requerente 

dos órgãos de proteção ao crédito com relação ao mencionado débito, até 

ulterior deliberação. Expeça-se o necessário. Com relação a sustação do 

protesto, necessário se faz que o requerente traga aos autos o título do 

protesto com o fim de comprovar a inscrição e a origem da anotação. 

Após, intime-se a parte autora, para, querendo, impugnar a contestação 

de id nº 12453207. Com fulcro no artigo 4ª da Lei 1060/50 e no capitulo 

2.14.8 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria (CNGC), 

concedo aos requerentes os benefícios da Justiça Gratuita até que se 

prove o contrário. Ressalto o dever moral da requerente em noticiar 

imediatamente a este juízo a cessação da condição de hipossuficiência, 

sob pena do pagamento de até o décuplo das custas judiciais, caso 

silencie a verdade. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 03 de setembro de 

2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001807-28.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER NUNES RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR FERREIRA LEITE OAB - MT20728/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1001807-28.2018.8.11.0001 REQUERENTE: CLEBER NUNES RONDON 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação 

Anulatória de Crédito tributário c/c Cancelamento de Protesto, Indenização 

Por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Cleber 

Nunes Ronon em face do Estado de Mato Grosso. 2. Primeiramente, 

recebo o aditamento à inicial de id nº 15157390. 3. É de ressaltar que nas 

ações de conhecimento, processada pelo rito comum é possível a 
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antecipação dos efeitos da tutela de urgência pretendida no pedido inicial, 

na forma preconizada no art. 300, do CPC. 4. Desta forma, remeto a 

apreciação da antecipação de tutela para momento posterior a 

manifestação da parte contrária. 5. Com fulcro no artigo 4ª da Lei 1060/50 

e no capitulo 2.14.8 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

(CNGC), concedo a requerente os benefícios da Justiça Gratuita até que 

se prove o contrário. Ressalto o dever moral da parte requerente em 

noticiar imediatamente a este juízo a cessação da condição de 

hipossuficiência, sob pena do pagamento de até o décuplo das custas 

judiciais, caso silencie a verdade. 6. Cite-se e intime-se a parte requerida 

para, se manifestar sobre o pedido da tutela de urgência, no prazo de 10 

(dez) dias. 7. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de setembro de 2018. Adair Julieta 

da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000390-40.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO PEREIRA MARTELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Tatiane Pereira Barros OAB - MT10757/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000390-40.2018.8.11.0001. REQUERENTE: RICARDO PEREIRA MARTELLI 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A., GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Ricardo Pereira Martelli, 

qualificado nos autos, ajuizou a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Dívida cc Obrigação de Fazer cc Reparação de Danos 

Morais cc Pedido de Tutela Provisória, em face Estado de Mato Grosso, 

visando liminarmente a retirada do nome do autor do cadastro de 

inadimplentes da SEFAZ com relação ao débito discutido nestes autos. 

Afirma que foi surpreendido com a informação da existência de protesto 

de CDA em seu nome no 4º Oficio de Serviço Notarial desta Comarca na 

importância de R$21.605,14 (vinte e um mil seiscentos e cinco reais e 

quatorze centavos), oriunda de débito fiscal junto a SEFAZ referente a 

falta de recolhimento de ICMS por substituição tributária. Alega que se 

deslocou até a SEFAZ para obter informações sobre o débito e verificou 

se tratar de compra de aparelho eletrônicos efetuada pela internet em 

Janeiro de 2014, cuja mercadoria foi apreendida em 12/01/2014 com a 

nota fiscal 43536, no entanto aduz o autor que nunca efetuou a referida 

compra já que à época possuía 19 anos e residia em uma fazenda em 

Campo Novo dos Parecis/MT, sendo que nunca residiu em Cuiabá e tão 

pouco conhece o endereço de entrega do destinatário da compra. Os 

autos inicialmente tramitaram pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, 

cujo Juiz condutor do feito declinou da competência para esta Vara 

conforme se vê no ID nº 11948662. Determinado o recolhimento das 

custas e taxa judiciária o que foi devidamente cumprido pelo ID nº 

12899588. Por decisão (ID. 13124569) foi postergada a análise da 

apreciação da liminar para após a manifestação da requerida nos autos. 

Apresentada a contestação (ID. 13823143) a Fazenda Pública Estadual, 

informa que o débito inscrito no nome do autor com relação a falta de 

recolhimento de ICMS foi feita indevidamente por equivoco da SEFAZ, no 

entanto postula pelo indeferimento dos Danos Morais já que este possui 

outros débitos referentes à IPVA. Reiterados os pedidos iniciais pela parte 

autora, vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Compulsando os 

autos, verifico que a parte autora almeja a concessão liminar da tutela 

provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do 

judiciário para evitar um dano irreparável ou de difícil reparação e que para 

sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e §§, quais sejam: “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

(...)”. In casu, constata-se a probabilidade do direito da parte autora, a qual 

está consubstanciada na afirmação da própria requerida em contestação 

de que os débitos foram inscritos por equívoco no nome do autor. O perigo 

de dano ou o resultado útil do processo configura-se no próprio protesto, 

que por si só acarreta prejuízos de difícil reparação. Portanto, cabível e 

possível a concessão liminar de tutela provisória de urgência, a fim de 

suspender cobrança da dívida ativa, retirar o nome do autor do cadastro 

de inadimplentes da SEFAZ e consequentemente baixar o protesto. ISTO 

POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os 

requisitos autorizadores, DEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO 

vindicado para retirar o nome do autor do cadastro de inadimplentes da 

SEFAZ em relação ao débito discutido nestes autos a fim de cancelar os 

efeitos do protesto no valor de R$ 21.605,14 (vinte e um mil, seiscentos e 

cinco reais e quatorze centavos), do 4º Serviço Notarial de Cuiabá-MT, até 

ulterior deliberação. Expeça-se o necessário. Sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, intimem-se as partes para que, no prazo de 

10 (dez) dias, manifestem se pretendem produzir outras provas, indicando 

em caso positivo, sua pertinência e o objetivo de sua realização, sob pena 

de preclusão. Após o prazo, retornem os autos conclusos. Intime e 

cumpra-se. Cuiabá, 20 de setembro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 414287 Nr: 2916-52.2010.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGPAR - PARTICIPAÇÕES PLAN. GESTÃO E 

CONS. EMPRESARIAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LILIAN PAULA 

ALVES MODESTO DA COSTA, para devolução dos autos nº 

2916-52.2010.811.0041, Protocolo 414287, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 456491 Nr: 27220-18.2010.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO XAVANTE LTDA, NASSIM MIGUEL 

HUEB NETO, UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO, JOSE EDUARDO 

PENA, JULIO CEZAR SALES LIMA, NICOLAU LATERZA, JOSE CARLOS 

MIGUEL HUEB, FLORENTINO LUIZ FERREIRA, MARIA ANGELICA JUQUEIRA 

HUEB, FRAUZE MIGUEL HUEB ESPOLIO, MARIO MIGUEL HUEB, AZIZ 

MANSUR SOBRINHO, ANA CAROLINA JUNQUEIRA HUEB CUNHA, JOSE 

MARIA BARRA, FERNANDO UBALDO TELES, GERALDO QUIRINO DE 

SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO CARVALHO DE 

FREITAS - OAB:17934, WESLEY EDUARDO DA SILVA - OAB:13617/MT

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública do Estado de 

Mato Grosso, em desfavor de Viação Xavante Ltda e Outros.

Os Executados apresentam Exceção de Pré-Executividade às fls. 

28/31/verso, alegando, em síntese, que não foram intimados para 

participar do processo administrativo mencionado na Certidão de Dívida 

Ativa, apontam, também, que a Execução é indevida, eis que já teriam 

quitado o débito que ser como objeto da CDA, além de pugnarem pela 

condenação do Exequente em honorários advocatícios.

O Estado de Mato Grosso, às fls. 84, requer a sua desistência da ação, 

ante a satisfação do débito pela parte Executada, pugnando, portanto, 

pela extinção da Execução.

É o relatório.

Decido.

Ante o pedido de desistência em razão da satisfação do débito, padecem 

motivos que ensejam a delonga no presente processo.

Pois bem.

 Como aferido acima, o Exequente requer a desistência da ação, ante o 

cancelamento da CDA, e, inteligível o preconizado no artigo 775, do Código 
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de Processo Civil, em que permite a desistência do Exequente sem que 

haja anuência do Executado.

Dessa forma, Homologo a desistência do Exequente, e, 

consequentemente, Julgo e Declaro EXTINTA a presente Execução Fiscal, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, restando 

prejudicada a apreciação da exceção de pré-executividade de fls. 28/31.

Em que pese a Fazenda Pública entenda ser descabido a sua condenação 

em honorários advocatícios, à luz do artigo 26 da LEF, inteligível que está 

sedimentado na jurisprudência pátria que o referido dispositivo só se 

aplica nos casos em que o débito fiscal é extinto administrativamente, 

veja-se:

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO 

EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26 DA LEF – VERBA DEVIDA 

PELA PARTE DESISTENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – 

ARTIGO 20, §§ 3º E 4º, DO CPC/1973.FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO 

DESPROVIDO. A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, 

de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do 

crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, 

desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe 

imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente 

quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se. 

Na fixação do quantum dos honorários advocatícios, o magistrado deve 

levar em consideração o caso concreto em face das circunstâncias 

previstas no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973, utilizando-se do juízo de 

equidade e podendo adotar como base de cálculo o valor da causa, o 

valor da condenação ou mesmo arbitrar valor fixo, não ficando adstrito 

aos percentuais legalmente previstos. Precedente: REsp 1.155.125/MG, 

Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe de 6/4/2010, 543-C do 

CPC/1973. Verba honorária arbitrada de forma equânime. Recurso 

desprovido. (Ap 88876/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018). [Destaquei]

Logo, condeno o Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários 

advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído 

a causa, na forma do artigo 85, § 2º, I a IV, do Código de Processo Civil.

Deixo de condená-lo, contudo, no pagamento das custas, por serem 

incabíveis na espécie.

Após o decurso do prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos 

ao arquivo, procedendo-se as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1036598-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SERGIO ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL Processo: 1036598-97.2018.8.11.0041. DECISÃO Autuação 

23/10/2018 Última distribuição 25/10/2018 Valor da causa R$ 10.994,21- 

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROTESTO E NEGATIVAÇÃO CUMULADA COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA 

Nº 1036598-97/2018- PJe REQTE: CARLOS SERGIO ARANTES - CPF Nº 

190.476.148-87 REQDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 889 Vistos, etc... Trata-se 

de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROTESTO E NEGATIVAÇÃO CUMULADA 

COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA, proposta eletronicamente– PJe em 23/10/2018, por CARLOS 

SERGIO ARANTES - CPF Nº 190.476.148-87, em desfavor do MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ, qualificados na exordial, em que se pretende, liminarmente, 

inaudita altera pars, a tutela provisória de urgência de natureza 

antecipatória, para determinar o “cancelamento do protesto (instrumento 

49556, Livro 7254, fls. 310, protocolo 6090768, referente à CDA n.º 

1133623, no valor de R$ 994,21, lavrado pelo Quatro Serviço Notarial de 

Cuiabá, até decisão judicial ulterior, expedindo-se Cuiabá Rua Primavera, 

277 Bosque da Saúde CEP 78.030-050 Tel: (55 65) 3023-9236 Goiânia Rua 

05, 691, Sala 309 Ed. The Prime, Setor Oeste CEP 74.115-060 Tel: (55 62) 

3924-8660 | 3924-8630 Campo Grande Av. Afonso Pena, 3504, sala 54 

Ed. Empire Center, Vila Esportiva CEP 79.002-498 Tel: (55 67) 3382-4859 

imediatamente ofícios à Sra. Oficial de Protestos desta Comarca de Cuiabá 

(4º Tabelionato), requisitando o imediato cumprimento da antecipação da 

tutela de urgência (cancelamento dos efeitos do protesto), sob pena de 

responsabilidade e desobediência (art. 330 CP), bem como ao SPC e ao 

SERASA”. Ampara a sua pretensão liminar à vista dos requisitos do fumus 

boni iuris e periculum in mora. No mérito, requer seja julgada “procedente a 

presente demanda e acolher todos os pedidos, nos termos do art. 5º, inc. 

V da CF/88 c/c arts. 186 e 927 do CC/2002, para (i) cancelar o protesto 

indevido (instrumento 49556, Livro 7254, fls. 310, protocolo 6090768, 

referente à CDA n.º 1133623, no valor de R$ 994,21), bem com o à 

retirada da inscrição do autor do SERASA/SPC relativa à mesma dívida 

mencionada; (ii) declarar a nulidade da CDA n. 1133623; (iii) condenar o 

requerido ao pagamento da quantia justa e razoável de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais) a título de indenização por danos morais”. À causa foi atribuído o 

valor de R$ 10.992,21- Junto à inicial trouxe documentos de ID’s 

16107681, 16107683, 16107688, 16107893, 16107899, 16107902 e 

16108157. Autos conclusos, em 24/10/2018 o MMº. Juiz de Direito da 

Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, Dr. Emerson 

Luís Pereira Cajango, proferiu despacho nos seguintes termos: 

“Redistribua-se a carta precatória perante uma das Varas Especializadas 

de Ação Civil Pública” – ID nº 16119898, tendo os autos sido redistribuídos 

na mesma data para o referido Juízo. Em 25/10/2018 a MMª. Juíza de 

Direito da Vara Especializada de Ação Civil Pública de Cuiabá, à época, 

Dra. Celia Regina Vidotti proferiu decisão na qual, verificando que a ação 

fora redistribuída equivocadamente para aquele Juízo, inclusive, 

constando da própria petição inicial endereçamento à Vara de Execução 

Fiscal de Cuiabá, DETERMINOU a redistribuição do processo a este Juízo – 

ID nº 16135186, data em que foram novamente redistribuídos e vieram à 

conclusão. Na data de 26/10/2018 o Autor, através de seu Advogado, 

peticionou informando que realizou DEPÓSITO JUDICIAL do valor 

questionado, cuja finalidade é a garantia do juízo e requereu a juntada da 

guia de depósito judicial no valor de R$ 994,21 (valor do protesto), bem 

como fosse concedida, inaudita altera pars, a tutela provisória de urgência 

de natureza antecipatória, para determinar o imediato cancelamento do 

Protesto nº 49556, referente à CDA n.º 1133623, no valor de R$ 994,21-, 

lavrado pelo Quarto Serviço Notarial de Cuiabá e baixa das restrições 

junto ao SPC e SERASA. Por fim, requereu a juntada da guia de custas 

processuais devidamente paga – ID’s nºs 16178209, 16178210 e 

16178211. Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Verificando 

que a inicial preenche os requisitos estabelecidos nos artigos 319 e 320 

do C.P.C./2015, não havendo necessidade da aplicação ab ovo do Art. 

321 do mesmo Codex, não se vislumbrando qualquer ausência de 

pressupostos processuais e de admissibilidade desta ação e em havendo 

sido recolhida as custas processuais – ID nº 16178211, CONHEÇO e 

RECEBO a inicial para DETERMINAR o seu processamento até sentença 

final. Da tutela de urgência A pretensão do Autor deduzida em 23/10/2018 

(ID nº 16107680), restringe-se à concessão inaudita altera pars, da tutela 

provisória de urgência de natureza antecipatória, para determinar o 

imediato ‘cancelamento’ do Protesto nº 49556, efetivado em 12/09/2018, 

referente à CDA nº 1133623, no valor de R$ 994,21-, lavrado pelo Quarto 

Serviço Notarial de Cuiabá e baixa das restrições junto ao SPC e SERASA. 

Acerca 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. Assim, a tutela de urgência tem a finalidade de 

dar maior efetividade à função jurisdicional e serve para adiantar, no todo 

ou em parte, os efeitos pretendidos com a sentença de mérito a ser 

proferida no final 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. Pois bem. No caso presente, convém 

esclarecer que a sustação e cancelamento de protesto são institutos 

díspares, não se confundem e nem se misturam, cada qual possuindo 

peculiaridades e exigindo providências de diferentes naturezas. O 

cancelamento do registro do protesto está disciplinado na Lei dos 

Protestos e Lei de Registros Públicos. Com efeito, o registro do protesto 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 310 de 531



reclama, para seu cancelamento, ordem judicial com certidão de seu 

trânsito em julgado (Art. 26 § 4º da LP – Lei nº 9.492/97 c/c Art. 250, inc. I 

da LRP – Lei nº 6.015/73) ou a apresentação do comprovante de 

pagamento do título ou na impossibilidade deste, declaração de anuência 

do credor, in verbis: “Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será 

solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer 

interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia 

ficará arquivada. § 1º Na impossibilidade de apresentação do original do 

título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de 

anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no 

registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo. 

(...) § 3º O cancelamento do registro do protesto, se fundado em outro 

motivo que não no pagamento do título ou documento de dívida, será 

efetivado por determinação judicial, pagos os emolumentos devidos ao 

Tabelião. § 4º Quando a extinção da obrigação decorrer de processo 

judicial, o cancelamento do registro do protesto poderá ser solicitado com 

a apresentação da certidão expedida pelo Juízo processante, com 

menção do trânsito em julgado, que substituirá o título ou o documento de 

dívida protestado. (...).” “Art. 250 - Far-se-á o cancelamento: I - em 

cumprimento de decisão judicial transitada em julgado; II - a requerimento 

unânime das partes que tenham participado do ato registrado, se capazes, 

com as firmas reconhecidas por tabelião; III - A requerimento do 

interessado, instruído com documento hábil. IV - a requerimento da 

Fazenda Pública, instruído com certidão de conclusão de processo 

administrativo que declarou, na forma da lei, a rescisão do título de domínio 

ou de concessão de direito real de uso de imóvel rural, expedido para fins 

de regularização fundiária, e a reversão do imóvel ao patrimônio público”. 

(negritei). Assim é que, reclama o cancelamento de registro de protesto 

uma ordem judicial transitada em julgado, posto que irreversível, de forma 

que não há como deferir o pedido tal qual como postulado pelo Autor no 

caso presente, no estado prematuro em que este processo encontra-se, 

sendo, portanto, matéria afeta ao mérito da causa, a ser decidido quando 

do julgamento final da demanda. Por outro lado, efetuado DEPÓSITO 

JUDICIAL, na data de 26/10/2018, no valor atualizado do débito inserido em 

Dívida Ativa do Município de Cuiabá (CDA nº 1133623), na importância R$ 

994,21 (novecentos e noventa e quatro reais e vinte e um reais), a 

suspensão da exigibilidade do credito fiscal é medida de rigor, consoante 

disposição legal e Sumula 112 do Superior Tribunal de Justiça[1]. ISSO 

POSTO, com fundamento no § 3º do Art. 300 do CPC/2015, INDEFIRO a 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATORIA, 

quanto ao CANCELAMENTO do Protesto nº 49556, referente à CDA nº 

1133623, no valor de R$ 994,21-, lavrado pelo Quarto Serviço Notarial de 

Cuiabá, face a impossibilidade de reversão dos seus efeitos. Por outro 

lado, implementada a exigência estabelecida no inc. II do Art. 151 do 

Código Tributário Nacional1 , DETERMINO a imediata SUSTAÇÃO dos 

efeitos do Protesto nº 49556, efetivado em 12/09/2018, pelo Quarto 

Serviço Notarial de Cuiabá, até decisão final da presente demanda. 

EXPEÇA-SE imediatamente ofícios 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) e ao SPC - Sistema de Proteção ao Crédito e SERASA - 

Centralização de Serviços dos Bancos, para que procedam a imediata 

exclusão do nome Autor do Cadastro de Inadimplentes, sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP), constando dos referidos 

ofícios cópia desta decisão. INTIME-SE o Advogado do Requerente desta 

decisão (PJe e DJe). PROMOVA o Sr. Gestor Judiciário a vinculação do 

depósito efetuado pelo Executado em 26/10/2018 junto à Conta Única do 

Poder Judiciário, no valor de R$ 994,21 (novecentos e noventa e quatro 

reais e vinte e um centavos), com a devida correção – ID nº 16178210, à 

presente Ordinária. 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. 335 c/c 183, ambos do CPC/2015[2]. Havendo 

juntada de novos documentos com a contestação, DÊ-SE VISTA (PJe) ao 

Autor para impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do Art. 350 do CPC/2015[3]. (Ato Ordinatório). A seguir, decorrido 

os prazos acima, com ou sem contestação do Município Requerido, ou, 

com ou sem a impugnação do Autor, CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À 

CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/15. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 31 de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. SUMULA 

STJ 112: O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário 

se for integral e em dinheiro. 2. 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 ou meio 

eletrônico. Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no 

prazo de 15 (quinze) dias (...). 3. 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502672-90.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502672-90.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 09:58:04 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: ELMO ENGENHARIA LTDA 

CNPJ:02.500.304/0001-43 CDA(s) Nº(s): 2012 / 0776080; 2013 / 0845823; 

2014 / 1069828 e 2015 / 1226309. VALOR DA CAUSA: R$ 1.804,81 

SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento do(s) 

crédito(s) representado pela(s) CDA(s) indicada(s) na inicial, em relação à 

empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na 

qual foi determinada a citação da Empresa Executada, nos termos do Art. 

8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1] , interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme preceitua o § 2º do mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida 

a respectiva Carta de Citação. A Empresa Executada protocolou nestes 

autos eletrônicos a oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, 

alegando, em suma, nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, 

face a nulidade do processo administrativo que a gerou, “por falta de 

notificação da Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo 

ao final que este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, 

determine “o imediato arquivamento baixa da execução fiscal ”, sic (ID 

811505). Com vista dos autos, em 23/06/2016 a Fazenda Pública Municipal 

Exequente impugnou a Exceção (ID 1472512) e em 31/06/2016 requereu a 

extinção do presente executivo fiscal, ID 14463668, pelo fato de o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, a 

desistência do prazo recursal, tendo juntado o termo “NEGOCIAÇÃO 

349260”, onde se lê que foi recebido o valor total de R$ 2.281,06-, relativo 

às CDA’s Nºs 2012 / 0776080; 2013 / 0845823; 2014 / 1069828 e 2015 / 

1226309, ID 14463683. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos 

autos comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o 

acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta 

homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção 

do processo, e prejudicada a oposição da EXCEÇÃO DE PRE 

EXECUTIVIDADE, declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo 

esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, 

inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015. Acerca da 

extinção de execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, 

posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM 

INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO 

DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios 

recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços 

Jurídicos - da Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado 

pelo Juízo a título de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a 

obrigação de pagar as custas processuais, diante do compromisso 

assumido no acordo extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, 

KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, 

Publicado no DJE 02/06/2017) No caso presente, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do processo face o recolhimento 

do débito aos cofres públicos do Município (NEGOCIAÇÃO 349260). ISTO 
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POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

crédito do executado. CONDENO a Executada no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no 

Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida a pedido da 

Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa determinação 

do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, bem como em 

razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez que o valor 

da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 954,00-, ou seja 

R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais). Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. INTIME-SE desta sentença o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe e 

DJe). INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015[5]. PUBLIQUE-SE (DJe), 

para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5]. CUMPRA-SE sucessivamente. 

Cuiabá, 05 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36268 Nr: 2875-15.2017.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO MIGUEL CORDEIRO CARDOSO, ERNILDO 

BEZERRA DA SILVA, DENISVALDO FERNANDES DA CRUZ, ELIAS 

RAMOS-ME, FRANCISCA MIRANDA DA SILVA, JOLDEMIR MATOS 

BATISTA, Amarildo Alves de Mendonça- ME, SUELEM SEMPREBON 

JUAZEIRO DE CAMPOS, AMARILDO ALVES DE MENDONÇA, ELIAS 

CASSIMIRO DA SILVA, FRANCISCO IRISMAR ROGERIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE - OAB:7892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REICYLA BRUNA OLIVEIRA - 

OAB:20623/O

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOLDEMIR MATOS BATISTA, Cpf: 

00496171178, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

FRANCISCO IRISMAR ROGERIO DE OLIVEIRA, Cpf: 57686106268, 

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

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Vistos.Considerando as certidões do Oficial de Justiça 

de fls. 101 e 131, citem-se, por edital, os requeridos JOLDEMIR MATOS 

BATISTA e FRANCISCO IRISMAR ROGÉRIO DE OLIVEIRA, para querendo, 

contestarem a presente ação, no prazo legal e para citação dos demais 

ocupantes da área pública, visando garantir a ampla publicidade da 

existência desta ACP.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando as certidões do Oficial de Justiça 

de fls. 101 e 131, citem-se, por edital, os requeridos JOLDEMIR MATOS 

BATISTA e FRANCISCO IRISMAR ROGÉRIO DE OLIVEIRA, para querendo, 

contestarem a presente ação, no prazo legal e para citação dos demais 

ocupantes da área pública, visando garantir a ampla publicidade da 

existência desta ACP, bem como da DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL.Cumpra-se.Cuiabá, 19 de outubro de 2018.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSIAS DE PINHO 

MEYER JUNIOR, digitei.

Cuiabá, 31 de outubro de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37644 Nr: 3689-27.2017.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SANTANA GUIMARAES

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

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE SANTANA GUIMARAES, Cpf: 

00724955100, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT em face de JOSE SANTANA GUIMARAES, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de @NaturezaDivida, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1586705/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 9.125,56 - Valor Atualizado: R$ 9.125,56 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.1. Cite-se o executado para pagar o débito no 

prazo de 5 (cinco) dias (artigo 8º, da Lei n. 6.830/80), ou garantir a 

execução nomeando bens à penhora, observada a ordem prevista no 

artigo 9º da mesma Lei.2. Caso não pague a dívida, nem nomeie bens à 

penhora, deverão ser penhorados tantos bens quanto bastem para a 

satisfação do débito, procedendo desde logo à avaliação, cujo valor 

deverá constar do auto de penhora.3. Garantido o Juízo, o executado 

poderá no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 16 da mesma Lei), oferecer 

embargos.4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Cuiabá, 24 de janeiro 

de 2018.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSIAS DE PINHO 

MEYER JUNIOR, digitei.

Cuiabá, 31 de outubro de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 136422 Nr: 3680-69.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAIRTON BORGES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. WESLEY ROBERT DE 

AMORIM - OAB/MT 6.610 - OAB:

 IMPULSIONO estes autos para intimar o Dr. WESLEY ROBERT DE 

AMORIM, OAB/MT, 6610, defensor do acusado HAIRTON BORGES 

JUNIOR, que foi designado o dia 23 de janeiro de 2019 às 13H3min, para a 

realização do julgamento do acusado pelo Tribunal Popular do Juri.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 138644 Nr: 5862-28.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR DE ALMEIDA LISBOA, ONESSIMO 

ALMEIDA LISBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PINHEIRO ESPÓSITO 

- OAB:4813/MT, CLOVIS CÍCERO DE SÁ - OAB:12.569/MT, RAFAEL 

BENETTY POFFO - OAB:11289

 IMPULSIONO estes autos para INTIMAR o Dr. ANTONIO P. ESPÓSITO, 

OAB/MT 4813,que foi designado o dia 22 de abril de 2019 às 13h30min, 

para a realização do julgamento do acusado pelo Tribunal Popular do Juri.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 366556 Nr: 6512-02.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO EMANUEL MOREIRA 

LIMA - OAB:9983/MT, LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - 

OAB:10006/MT

 IMPULSIONO estes autos para intimar o Dr. JOÃO EMANUEL MOREIRA 

LIMA, OAB/MT 9.983 e o Dr. LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA, OAB/MT 

10.006, que foi designado o dia 24 de abril de 2019 às 13h30min, para a 

realização do julgamento do acusado pelo Tribunal Popular do Juri.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 354545 Nr: 16212-36.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERS ARAÚJO DE CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932/MT, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - 

OAB:3878/AC, VALDEVINO VIEIRA GUIMARÃES - OAB:17692/MT

 Vistos etc.

Declaro remidos 27 (Vinte e Sete ) dias da pena imposta ao recuperando, 

em virtude das 324 (Trezentas e vinte e quatro ) horas inéditos de estudo 

entre os meses de fevereiro e maio, de 2017.

Atualize-se o cálculo de liquidação de pena e, após, abra-se vistas às 

partes.

Sem prejuízo, determino a submissão do penitente aos exames legais, bem 

como a juntada de atestado de comportamento carcerário e trabalho, se 

houver.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 449883 Nr: 26888-38.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURÉLIO CEZAR SILVA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do(a) advogado(a) Marcio Souza Santana, OAB nº. 23776, para 

devolução dos autos nº. 26888-38.2016.811.0042, Código 449883, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Diogo S. Campos

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 538497 Nr: 30037-71.2018.811.0042

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBERSON DOS SANTOS 

SILVA SCHMIT - OAB:24712-O

 Retornem-se os autos ao cartório, a fim de que seja cumprido o 

determinado nos autos/código nº 468314 (apensamento).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 85702 Nr: 6208-81.2006.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON RODRIGUES DA SILVA

 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:Emerson Rodrigues da Silva, Cpf: 83627332172, Rg: 000620383 

SSP MS Filiação: Benedito Rodrigues da Silva e Digna Emerita Nogueira, 

data de nascimento: 21/03/1974, brasileiro(a), natural de Campo 

grande-MS, casado(a), pedreiro, Endereço: Avenida 4 , Quadra 101 , 

Casa 22, Bairro: Parque Cuiabá, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAR A RÉ PARA O PAGAMENTO DA PENA DE MULTA E 

CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS SOB PENA DE 

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. VALOR DA PENA DE MULTA ATUALIZADO 

EM 26 DE JANEIRO DE 2018 NO VALOR DE R$ 1.283,06 (UM MIL 

DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SEIS CENTAVOS). REFERENTE A 

PENA DE MULTA E R$ 275,60 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E 

SESSENTA CENTAVOS) .

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, etc. Atenda-se a cota ministerial de fls. 312, 

atualizando o cálculo da pena de multa e, após, intime-se, por edital, o 

penitente para realizar o pagamento, no prazo de 10 (dez) dias.

Transcorrido o prazo, extraiam-se cópias dos autos remetendo à Fazenda 

Pública Estadual, para as providências cabíveis. Por fim, arquivem-se os 

autos, com as baixas de estilo.

Às providências.

Nome do Servidor (digitador):GÉLISON NUNES DE SOUZA, MATRICULA 

36909

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 95284 Nr: 1604-43.2007.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FÁTIMA LOURENÇO DA LUZ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GOMES DE ALMEIDA 

(ESTAGIÁRIO) - OAB:20056/E, Katia Valadares Silva - OAB:23270/O

 Tendo Inicialmente, tendo em vista que o recuperando reúne os requisitos 

objetivos e subjetivos previstos no artigo 112 da LEP, DEFIRO o pedido de 

progressão do regime fechado para o semiaberto em seu favor.O regime 

SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar, cuja fiscalização 

será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através 

de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA QUE SERÁ COLOCADA NESTA 

AUDIÊNCIA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução), cujas condições 

são às seguintes:1. Recolher-se em sua residência diariamente, 

exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido 

entre 20:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado(a) a 

sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar 

ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por: 1.1) , 

fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à 

Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no 

termo de instrução e justificar o evento no dia seguinte em juízo;4. É 

proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem 

como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea 

Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente 

autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime (a) À 

REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE 

PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.IV. REVOGO A PRISÃO 

DECRETADA E DETERMINO QUE SE RECOLHA O MANDADO DE PRISÃO 

EXPEDIDO NOS AUTOS.V. Elabore-se o cálculo de liquidação de pena. Em 

seguida, abra-se vistas dos autos às partes para se manifestarem.VI. As 

partes presentes saem devidamente cientes deste ato processual.VII. O 

recuperando passará a residir no endereço indicado na declaração que 

acompanha o presente termo.VIII. Expeça-se o Alvará de Soltura, SE POR 

OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO.O(A) reeducando ficou ciente das 

condições que deverá cumprir e declarou que se compromete em fazê-las 

rigorosamente, inclusive sendo-lhe entregue uma via deste termo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 468314 Nr: 8205-16.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBERSON DOS SANTOS 

SILVA SCHMIT - OAB:24712-O

 Diante do determinado à fl. 195, aguardem-se os autos em cartório.

Reitere-se o ofício de fl. 196.

Por fim, determino o apensamento dos autos/código nº 538497 a este 

executivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 107700 Nr: 11527-93.2007.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS CONCEIÇÃO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARICLEI EDUARDO CINTRA 

BARRETO - OAB:10139/MT

 12. Não obstante o exposto acima, mas tendo em vista a manifestação 

ministerial de fl. 544, desde já, DESIGNO audiência admonitória para 

19.11.2018, às 14h00min (sem prejuízo de eventual cancelamento).13. 

Requisite-se o recuperando.14. Ciência ao Ministério Público e à 

defesa.15. Oficie-se ao Juízo da 1ª vara criminal de Várzea Grande/MT 

(autos de ação penal código 230988 e 139429), bem como à 6ª vara 

criminal desta Capital (autos de ação penal código 487132), solicitando 

que informe acerca da prolação de decreto condenatório e, em caso 

positivo, sobre o trânsito em julgado da sentença, com o envio da 

competente guia de execução para fins de unificação.16. Oficie-se ainda 

ao diretor do CRC solicitando o envio de informações acerca do conclusão 

do PAD 24/2017/CRC, instaurado em face de Antônio Marcos Conceição 

de Matos, notadamente acerca de sua conclusão ou atual fase de 

apuração.17. Por oportuno, consigno que a manifestação das partes 

quanto à fuga e as informações acerca do PAD devem estar juntadas aos 

autos antes da data da audiência.18. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 430461 Nr: 6105-25.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON PEREIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522

 O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar, cuja 

fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento 

Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA QUE cia diariamente, 

exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido 

entre 20:00 horas e 6:00 horas do r CURSOS, devendo o(a) 

recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva 

matrícula, com endereço do situações de caso fortuito ou força maior, 

deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de 

Monitoração Eletrônica, pelo telefone EGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL 

PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, 

inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal 

de descompromisso do(a) apenado com o seu próprio processo de 

recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o 

senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) 

monitorado(a).III. Advirto, o(a) recuperando(a), que, em caso de dano, 

perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que 

esteja portando, estará OBRIGADO(a) À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, 

ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO 

PÚBLICO.IV. REVOGO A PRISÃO DECRETADA E DETERMINO QUE SE 

RECOLHA O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NOS AUTOS .V. Elabore-se 

o cálculo de liquidação de pena. Em seguida, abra-se vistas dos autos às 

partes para se manifestarem.VI. As partes presentes saem devidamente 

cientes deste ato processual.VII. O recuperando passará a residir no 

endereço indicado na declaração que acompanha o presente termo.O(A) 

reeducando ficou ciente das condições que deverá cumprir e declarou 

que se compromete em fazê-las rigorosamente, inclusive sendo-lhe 

entregue uma via deste termo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 392362 Nr: 14388-70.2010.811.0002

 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 - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO TEIXEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/MT

 Vistos, etc.

Cumpra-se o item 12 da decisão retro.

Após, com fundamento no art. 5º, § 1º, da Resolução 113 do CNJ, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público, com posterior conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 419851 Nr: 25219-81.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR BELLO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/O, REGINA MACIEL DOS SANTOS - OAB:19.754-E

 Diante das informações detalhadas de que o recuperando trabalhou 196 

dias entre os meses de dezembro/2017 a agosto/2018, conforme se 

verifica dos atestados de fls. 436/445, em consonância com o parecer 

ministerial de fls. 448/450, declaro remidos 65 dias em seu favor, nos 

termos do artigo 126, inciso II, da LEP.

Elabore-se cálculo de pena atualizado considerando os aludidos dias 

remidos.

Em seguida, dê-se vista as partes para que se manifestem, com posterior 

conclusão.
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 444753 Nr: 21577-66.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLLEY GONÇALVES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12012/MT

 Vistos, etc.

Certifique-se acerca da ficha de qualificação dos recuperandos dos autos 

código 43936 e 444753. Sendo idênticas, proceda-se a unificação dos 

autos e, em seguida, elabore-se cálculo de pena atualizado.

Às URGENTES providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 533288 Nr: 25029-16.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NAYARA CRISTINA GOUBEIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BETSEY POLISTCHUK DE 

MIRANDA - OAB:3004-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Da análise do pedido formulado, verifico que o mesmo não veio 

instruído com os documentos necessários a justificar a análise por parte 

deste juízo, no caso a comprovação de que o direito de visita da 

requerente ao recuperando está sendo realmente restringido pela direção 

do estabelecimento prisional.Nessa perspectiva, sabe-se que as questões 

concernentes à visitação de presos é atribuição da direção do 

estabelecimento penal e eventuais restrições ou suspensões a esse 

direito serão realizadas por meio de ato motivado, nos termos do art. 41, 

inciso X, e par. único da LEP, de maneira que efetuar requerimento 

diretamente ao judiciário com tal finalidade, implica em violação frontal ao 

referido dispositivo. (...) Diante disso, à míngua de provas acerca do 

esgotamento das vias administrativas, deixo de analisar o 

pedido.Intime-se. Após, arquive-se.Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 134163 Nr: 1380-37.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAIR FERNANDES CABRAL, SIDNEY 

BASSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8125

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. ISAQUE ROCHA NUNES. OAB/MT: 8125

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

03/12/2018, ÀS 15:50 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc., 1 – Redesigno a presente audiência de 

instrução e julgamento para o dia 03/12/2018 ás 15h50min., para a oitiva 

de 01 testemunha de defesa e os interrogatórios dos réus. Saem os 

presentes devidamente intimados. Requisitem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

2- Conduza a testemunha coercitivamente, expedindo-se o necessário ao 

meirinho. Cumpra-se .

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 377799 Nr: 19311-77.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA CRISTINA CARVALHO, ANDERSON 

CARDOSO, VANESSA DE LIMA, DIEGO FARIAS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - 

OAB:13177, AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - 

OAB:15375/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:, MARCELO 

FELICIO GARCIA - OAB:7297, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - 

OAB:3878/AC

 Intimar a defesa dos réu(s)Erica Cristina, Anderson Cardoso, Diego Farias 

e Vanessa de lima, para que apresente os memoriais no prazo legal 

(prazo comum).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 401238 Nr: 5479-40.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACIR LUIZ LIPPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE CAMPOS DA SILVA - 

OAB:

 PROCESSO Nº: 5479-40.2015.811.0042 Cód. 401238

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: ITACIR LUIZ LIPPI

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 05.08.2019 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, 30 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 434967 Nr: 11146-70.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO AGUINALDO VIEIRA ARAÚJO, KEILA 

MARTINS MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA GERMANA - OAB:8.077, 

LUIS FERNANDO L NAVARRO - OAB:, NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT

 Intimar a defesa da Ré KEILA MARTINS MEDEIROS acerca da Audiência 

de Instrução e Julgamento designada para a data de 28.02.2019 às 

14h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 380268 Nr: 21988-80.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 315 de 531



 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMMANUELLE SOUZA NABOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEOMAR FERREIRA SILVA - 

OAB:15495-B, HELCIO CARLOS VIANA PINTO - OAB:6588/O

 PROCESSO Nº: 21988-80.2014.811.0042 Cód. 380268

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉ: EMMANUELLE SOUZA NABOR

 Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 06.08.2019 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 a acusada seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se a ré estiver presa, requisite-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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 444261 Nr: 21053-69.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MATHEUS DAMASCENO ANDRE DA 

SILVA, NADIELE MAIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NANDA LUZ SOARES 

QUADROS - OAB:19494

 PROCESSO Nº: 21053-69.2016.811.0042 Cód. 444261

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS:LUCAS MATHEUS DAMASCENO ANDRE DA SILVA

NADIELE MAIRA DA SILVA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 30.07.2019 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, 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.: 447504 Nr: 24461-68.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO TEIXEIRA DOS SANTOS, 

LEANDRO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:

 PROCESSO Nº: 24461-68.2016.811.0042 Cód. 447504

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS:FERNANDO TEIXEIRA DOS SANTOS

LEANDRO PEREIRA DE SOUZA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 14.05.2019 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, 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.: 388885 Nr: 3007-66.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

EVA SERPA GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEI PICOLOMINI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNNSON CORREA FERNANDES 

- OAB:19481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUARES ANTONIO BATISTA 

DO AMARAL - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 3007-66.2015.811.0042 (CÓDIGO: 388885) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: VALDEI PICOLOMINI JUNIOR 

SENTENÇA 3. Dispositivo: Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério 

Público Estadual para CONDENAR o acusado VALDEI PICOLOMINI JUNIOR 

pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal 

c.c. art. 244-B da Lei nº 8.069/90 c/c art. 70, §1º do Código Penal, 

aplicando-se as atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, alínea “d” do 

Código Penal. 5. Pena Definitiva: TORNO DEFINITIVA a pena do réu VALDEI 

PICOLOMINI JUNIOR, já qualificado nos autos, em 06 (seis) anos, 02 (dois) 

meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, fixado o 

valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente. A reprimenda será 

cumprida em regime inicial SEMIABERTO conforme o art. 33, § 2º, b, do 

Código Penal. 8. Objetos Apreendidos: Verifica-se que à fl. 66 consta 

apreensão de diversos objetos, pelo que DECRETO o perdimento de 

quaisquer bens que não foram reclamados. Se as apreensões se 

referirem a objetos sem valor econômico, determino a sua destruição, e 

em se tratando de objetos que possuem valor econômico, proceda-se ao 

leilão ou doação, conforme o caso. A motocicleta apreendida à fl. 119 já 

foi devidamente destinada conforme decisão de fls.128. 9. Deliberações 

finais: a) Isento o acusado do pagamento das custas e despesas 

processuais. b) Intime-se a vítima, conforme determinação constante no 

artigo 201, § 2º do CPP. c) Eventual detração será realizada pelo juízo da 

execução. d) Transitada em julgado esta sentença condenatória, 

determino: - comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III, CR/88, 

via sistema INFODIP, conforme PROVIMENTO 12/2015 - CGJ; - 

comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal; - 

expeça-se guia de execução penal, nos termos do CNGC; - arquivem-se 

os autos. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 31 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.: 403132 Nr: 7463-59.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEMISON MOTTA DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enoque da Silva Sampaio - 

OAB:19120

 PROCESSO Nº: 7463-59.2015.811.0042 Cód. 403132

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: DIEMISON MOTTA DA FONSECA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 11.07.2019 às 14h00min.
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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.: 421870 Nr: 27461-13.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO JORGE GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MOURA DA 

SILVA - OAB:

 Vistos,

 I – Comunique-se a Diretoria do Fórum, quanto ao descumprimento 

ocorrido nestes autos quanto a não devolução de mandado de intimação 

para audiência, conforme prazo estabelecido pela CNGC, que em seu 

Capítulo II, Seção 5, Art. 373, dispõe que:

 “No caso de intimação para audiência, os mandados serão devolvidos até 

48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, salvo 

deliberação judicial em contrário”.

II – Defiro o pedido Ministerial e concedo vista dos autos no prazo de 48 

horas para se manifestar sobre as ausências.

III – Designo audiência para o dia 08.08.2019 às 15h00 para oitiva das 

testemunhas e interrogatório do réu.

IV – Saem os presentes intimados.

V – Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 DANIELA BERIGO BUTTNER CASTOR

 Promotora de Justiça em substituição legal

LUIS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 454306 Nr: 31474-21.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO JOHN ROBERT ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE CAMPOS DA SILVA - 

OAB:

 PROCESSO Nº: 31474-21.2016.811.0042 Cód. 454306

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: MARCELO JOHN ROBERT ANTUNES

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 16.07.2019 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

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 107151 Nr: 12942-43.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR DA SILVA MELGAREJO, 

MARCO ANTÔNIO DE SOUZA, THIAGO AUGUSTO PIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PAULO Z. 

MENDONÇA - OAB:6576, JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA - 

OAB:9983/MT

 Considerando o manifestado no termo de audiência do dia 05/04/2017, 

intimamos o advogado subscritor da Resposta a Acusação 

(fls.217/225)do Réu Thiago Augusto Pires da Silva, no prazo legal, acoste 

aos autos a Procuração outorgada.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 424283 Nr: 30048-08.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VICTOR EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA, 

Cpf: 04407397136, Rg: 2271737-4, Filiação: Fátima Sônia de Souza e José 

Eduardo Gomes de Oliveira, data de nascimento: 14/10/1992, brasileiro(a), 

natural de Várzea Grande-MT, solteiro(a), porteiro, Telefone (65) 

9242-1254. 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, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para 

CONDENAR o réu VICTOR EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA, nas sanções 

do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. TORNO A 

PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de VICTOR EDUARDO SILVA 

DE OLIVEIRA, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 

(quinhentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do 

salário mínimo vigente à época dos fatos.Por isso, em observância aos 

critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal 

c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em 

SEMIABERTO (...)"

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MÁRCIA DANIELLY DA 

LUZ MONTANIA, digitei.

Cuiabá, 31 de outubro de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 375541 Nr: 16820-97.2014.811.0042

 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): ALAN DIAS DA SILVA, MAGNO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, MARCOS ALVES BARBOSA 

- OAB:15954

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALAN DIAS DA SILVA, Rg: 2562491-1, 

Filiação: Lucia Dias da Silva, data de nascimento: 16/07/1992, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), gari, Telefone 3649-2991. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU(RÉ) para manifestar se tem interesse na 

restituição de quaisquer bens ou valores por ventura apreendidos quando 

de sua prisão e em sendo positiva sua resposta fica intimado a 

comparecer, no prazo de 05 (cinco) dias, na Secretaria da Vara, sob pena 

de seu não comparecimento no prazo acima estipulado resultar renúncia 

tácita de tais bens ou valores, e, necessário perdimento.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GISELE TEIXEIRA DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 31 de outubro de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 518914 Nr: 11114-94.2018.811.0042

 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:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ CARLOS DA SILVA SANTOS, Cpf: 

00301444188, Rg: 26902257, Filiação: Lilia Teodora da Silva e Edílson 

Inácio dos Santos, data de nascimento: 05/11/1999, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, solteiro(a), Telefone 99276-2541. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(s), do inteiro teor da denúncia, da qual 

segue cópia em anexo, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias (art. 55 da Lei nº 11.343/2006), sendo que em defesa 

preliminar, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as 

razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas que pretende produzir e arrolar até o número de 5 (cinco) 

testemunhas (art. 55, § 1º, da Lei nº 11.343/2006). Não sendo 

apresentada resposta no prazo, será nomeado defensor dativo para 

oferecê-la (art. 55, § 3º, da Lei nº 11.343/2006).

Resumo da Inicial: " (...) Pelo exposto, o Ministério Público Estadual 

denuncia LUIZ CARLOS DA SILVA SANTOS como incurso nas penas do 

art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 (...)".

Despacho/Decisão: Vistos etc.Notifique-se o acusado para oferecer 

defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, forte no artigo 55, 

da Lei n° 11.343/2006.Ressalta-se que quando o Sr. Oficial de Justiça for 

notificar o denunciado, o mesmo deve perguntar-lhe se possui condições 

financeiras a fim de constituir advogado, e sendo negativa referida 

pergunta, ser-lhe-á, desde já, nomeada a Defensora Pública que oficia 

junto a esta Vara para patrocinar a defesa do mesmo, devendo, se 

necessário, ser intimada para cumprir o ato supra.Defiro os requerimentos 

apresentados pelo representante do Ministério Público. Após a 

apresentação da resposta, venham-me os autos conclusos para 

deliberação.Às providências. Expediente 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, GISELE TEIXEIRA DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 31 de outubro de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 466784 Nr: 6591-73.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADILLAN DOS SANTOS CUSTODIO, VICTOR 

ANDRE ARRUDA CASTRO FILHO, RAFAEL SANTOS MINETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 366019 Nr: 5907-56.2014.811.0042

 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): MARICLEIDE FERREIRA LOPES, JULIO CESAR 

VIEIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, MARINEY FÁTIMA NEVES - 

OAB:10737/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, 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 04/04/2019 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 361451 Nr: 455-65.2014.811.0042

 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): MARCELO OLIVEIRA BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 385557 Nr: 27623-42.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAFDS, LMDS, ECB, AMdO, SDSF, AMC, 

EDDS, JLDSF, DVDP, DRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 
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CRIMINAL - OAB:, VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - 

OAB:9556/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 27623-42.2014.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR (ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): DEYVID ANDERSON FERNANDES DE SOUZA E OUTROS

INTIMANDO: Réu(s): Evandro Dionísio da Silva, Cpf: 80456014187, Rg: 

16008464 Filiação: Antonio Bernardes da Silva e Luzia Dionisio da Silva, 

data de nascimento: 24/10/1976, brasileiro(a), natural de Pedra preta-MT, , 

Endereço: Travessa 02, N° 22, Bairro: Vila Cannaã, Cidade: 

Rondonopolis-MT. Réu(s): João Luiz da Silva Filho, Rg: 21452377 ssp 

Filiação: João Luiz da Silva e Maria Aparecida Almeida da Silva, data de 

nascimento: 07/09/1989, brasileiro(a), natural de União dos palmares-AL, 

solteiro(a), servente de pedreiro, Endereço: Rua A, Quadra 03, Casa 03, 

Bairro: Cohab Nhambiquara, Cidade: Barra do Bugres-MT

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO dos réus acima qualificados, para 

comparecimento em audiência designada para o dia 05/12/2018, às 

15h10min horas.

RESUMO DA INICIAL: “ (...) Ante o exposto, o Ministério Público de Mato 

Grosso oferece denúncia e pede a condenação em face dos adiante 

denunciados como incursos nas penas cominadas nos seguintes 

dispositivos legais: EVANDRO DIONÍSIO DA SILVA : artigo 35, caput, da 

Lei n° 11.343/2006; Art. 288, caput do Código penal c/c art. 1° da Lei N° 

9.034/95 e JOÃO LUIZ DA SILVA FILHO: Artigo 35, caput, da Lei N° 

11.343/2006 c/c art. 1° da lei N° 9.034/95 (...)”.

DECISÃO/DESPACHO:

 “(...) designo a data de 05/12/2018, às 15h10min para oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação, bem como arroladas pelos 

acusados: André Mariano Cardoso, Antonia Marinho de Oliveira, Daniel 

Rodrigues Nunes, Evandro Dionísio da Silva, e João Luiz da Silva Filho. 

Requisitem-se. Intimem-se (...)”.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GISELE TEIXEIRA DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá - MT, 31 de outubro de 2018.

Franck Robson de Oliveira

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 532549 Nr: 24290-43.2018.811.0042

 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): THAUAN LUCAS ROSA CEBALHO, RODRIGO 

STALLONE SILVA, JULIO CESAR ALVES FERREIRA, KARLA CRISTINA 

SIQUEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deleon de Moraes Santos - 

OAB:22028, GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - OAB:11246, PAULO 

GUSTAVO FERNANDES MELO - OAB:18188/MT, VALDINEIDE OVIDIO 

DA SILVA DIAS - OAB:12803/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que o pedido de fls. 163/165 é análogo ao do incidente em 

apenso (Código n° 541259), extraia-se cópia do parecer ministerial de fl. 

170 e encarte-o naquele.

Frente à informação de fl. 196, intime-se o Dr. Deleon de Moraes Santos 

para apresentar defesa preliminar em favor do réu THAUAN LUCAS.

 Com a juntada da defesa preliminar do acusado THAUAN LUCAS, 

voltem-me os autos conclusos.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 530285 Nr: 22051-66.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANCLEYTON MARCIO MORAES DA SILVA, 

JULIO CESAR RODRIGUES DE MORAES, SEBASTIÃO RODRIGUES DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193, MARINEY FATIMA NEVES - OAB:10737

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 537751 Nr: 29321-44.2018.811.0042

 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): SIMONE DE OLIVEIRA BASTOS, WELLINGTON 

JESUS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, FERNANDA MENDES PEREIRA - OAB:4455/MT

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 530285 Nr: 22051-66.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANCLEYTON MARCIO MORAES DA SILVA, 

JULIO CESAR RODRIGUES DE MORAES, SEBASTIÃO RODRIGUES DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193, MARINEY FATIMA NEVES - OAB:10737

 Vistos etc.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha.

Declaro encerrada a instrução criminal. Encaminhem-se os autos às 

partes para apresentação dos memoriais finais.

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.: 537751 Nr: 29321-44.2018.811.0042

 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): SIMONE DE OLIVEIRA BASTOS, WELLINGTON 

JESUS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, FERNANDA MENDES PEREIRA - OAB:4455/MT

 Vistos etc.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha.

Declaro encerrada a instrução criminal. Encaminhem-se os autos às 

partes para apresentação dos memoriais finais.

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.: 466784 Nr: 6591-73.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADILLAN DOS SANTOS CUSTODIO, VICTOR 

ANDRE ARRUDA CASTRO FILHO, RAFAEL SANTOS MINETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 543991 Nr: 35319-90.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELITO DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER LEAL JARDIM - 

OAB:24307/O, FLORENTINO APARECIDO MARTINS - OAB:9.659-B, 

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO - OAB:11.258/A

 Vistos etc.

Visando a realização da oitiva da testemunha, designo a data de 

22/11/2018, às 16h30min para sua oitiva.

 Requisite-se a testemunha. Os presentes saem intimados.

 Comunique-se o juízo deprecante acerca da nova data designada.

 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

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 339773 Nr: 21359-77.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELSON ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO 

DELAMÔNICA CORRÊA - OAB:10744/MT

 Ação Penal n.º 21359-77.2012 ( Id. 339773 )

 Vistos.

 R. Hoje.

Aportou este feito à conclusão em decorrência do parecer Ministerial de fl. 

139.

Pois bem.

Considerando o teor do parecer supramencionada, efetuei busca ao 

arquivo, quais os vídeos de audiência ficam armazenados, e constatei que 

o vídeo da testemunha Júlio Cesar Aleixes de Melo, encontra-se com 

problema no áudio, restando prejudicada a apresentação das alegações 

finais, então me resta apenas redesignar audiência, o que faço para o dia 

14.11.2018, às 14h:30min.

Intimem a testemunha policial civil, sendo que deverá ser informado ao seu 

chefe de repartição ( CPP. Art. 221, § 3° ) e o réu no endereço informado 

à fl. 136, bem como intime o douto advogado de defesa via DJE.

De ciências ao representante do M. Público.

Cumpra.

 Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 117745 Nr: 4838-96.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO ANTUNES BRANDÃO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: caroline de mello cerqueira 

- OAB:, Humberto A. de Lamônica Freire - OAB:

 Tendo em vista que até por ocasião desta solenidade não havia aportado 

ao feito o resultado da diligência deprecada e, ainda, em consulta ao site 

do TJMT, não constatou sequer a distribuição da missiva expedida,então 

não me resta senão aditar a precatória, afim de que seja o réu interrogado 

perante aquele Juízo, bem como seja intimado da audiência, qual faço para 

o dia 04.12.2018, às 13:00h.

Intimem as testemunhas de defesa, já que o ilustre promotor de justiça 

desistiu da oitiva das suas testemunhas.

Da mesma forma, devera ser intimado o causídico, inclusive da expedição 

da precatória, para, querendo, acompanhar a tramitação perante o juízo 

deprecado.

Sai devidamente ciente deste ato processual o douto Promotor de Justiça.

Cumpra.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 510964 Nr: 46532-30.2017.811.0042

 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, 

JANE PATRICIA LIMA CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO AUGUSTO REVÉLES CARVALHO, 

THALES EMMANUEL DA SILVA PEREIRA, FRANCISCO ALVES DE 

BARROS, DIONES NUNES SIRQUEIRA, ENEAS DE OLIVEIRA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4102, ARDONIL MANOEL GONZALEZ JUNIOR - 

OAB:13945/MT, EURIPES GOMES PEREIRA - OAB:3738/MT, LENILDO 

MÁRCIO DA SILVA - OAB:5340

 VISTOS ETC.

Compulsando os autos constata-se que a decisão de fl. 1758 não foi 

cumprida de forma integral, sendo remetido os presentes autos a este 

Juízo de forma equivocada.

Assim, DETERMINO o retorno dos autos desta ação penal à 7ª Vara 

Criminal da Capital para as providências cabíveis.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 155162 Nr: 2509-43.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUCAS RIBEIRO BATISTA., ELIZEU 

LUCAS RIBEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO 

MONTEIRO DE MORAES - OAB:17.413/MT

 VISTOS ETC.

RECEBO a apelação interposta pela defesa à fl. 315.

Tendo em vista que já foram apresentadas as razões recursais (fls. 

316/335), abra-se vista para o Ministério Público para apresentar as 

contrarrazões.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, observando a Sra. Gestora Judiciária as formalidades 

legais.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 356045 Nr: 17945-37.2013.811.0042

 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): EPIFÂNIO BOROBÓ TAQUES, AILTON 

EVANGELISTA QUIXABEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:OAB/MT 21455-A

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte ré na pessoa de seu ADVOGADO para 

ciência do envio das Carta Precatórias abaixo relacionadas, bem como 

para, querendo, acompanhar o trâmite da missiva perante os respectivos 

juízos:

1) Comarca de Barra do Garças-MT, em 30.10.2018, via malote digital 

código de rastreabilidade 81120183775323, com a finalidade de inquirição 

da testesmunha arrolada pelo Ministério Público, ELCIRLEY LUZ SILVA.

2) Comarca de Nova Xavantina-MT, em 31.10.2018, via malote digital 

código de rastreabilidade 81120183780461, com a finalidade de inquirição 

das testemunhas arroladas pela Defesa, CARLOS ROBERTO DE 

OLIVEIRA, OSNI FELIX SPANHOL e VALTERI ARAÚJO DA SILVA.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 404889 Nr: 9409-66.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER NUNES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577-B, THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - OAB:19809/O

 Código: 404889

 Vistos etc;

Diante da insistência do Ministério Público, designo o dia 21 de fevereiro de 

2019, às 14h, para a oitiva das testemunhas faltantes. Na oportunidade, 

será o réu interrogado.

Saliento que as testemunhas supramencionadas deverão ser requisitadas, 

como consignado no pronunciamento ministerial de fls. 197/198.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de outubro de 2018

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 536155 Nr: 27821-40.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO APARECIDO DE OLIVEIRA NANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BOSAIPO BUENO DE 

MORAES - OAB:14.141, ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - 

OAB:20149/0, MARCELA LEÃO SOARES - OAB:7304-A

 Carta Precatória - Código: 536155

Vistos, etc...

Ante o parecer ministerial de fl.24, designo o dia 28 de novembro de 2018, 

às 14h30min, para o cumprimento do deprecado.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive requisição de 

preso(s) e testemunha(s) se for o caso, art. 221, § 2° do CPP.

 Observando o endereço consignado no pronunciamento ministerial.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de setembro de 2018.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 544738 Nr: 36031-80.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINTON LOPES GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS - OAB:16.428

 Vistos, etc...

Em razão da distribuição desta missiva a este juízo, designo o dia 14 de 

novembro de 2018, às 14h15min, para o cumprimento do deprecado.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive requisição de 

preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustação do ato, 

intime-se via DJE, consignando que a ausência injustificada importará na 

aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal e 

nomeação da Defensoria Pública para o ato, a qual deverá também ser 

cientificada.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de outubro de 2018.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 418862 Nr: 24142-37.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15145/MT

 Vistos, etc.

Ante a manifestação de fl.141, designo o dia 08 de março de 2019, às 

15:30, para a oitiva das testemunha faltante, bem como, o interrogatório da 

acusada.

HOMOLOGO a desistência da testemunha Elizabeth Leite de Arruda.

 Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias, 

atentando-se ao parecer ministerial supramencionado.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de outubro de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 319229 Nr: 18764-42.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA DIAS DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

WINCK ROCHA - OAB:6.069 - MT

 Código: 319229

Vistos, etc.

Trata-se de analisar o pleito defensivo de fls.174/175.

A defesa requer a redesignação da audiência marcada para o dia 

06.11.2018, em razão das condições de saúde da acusada, comprovado 

pelos documentos anexos (fls.176/177).

Defiro o requerimento da defesa e redesigno o ato para o dia 21 de janeiro 

de 2019, às 16h30.

Façam-se, portanto, as retificações, requisições e intimações 

necessárias.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Cuiabá, 31 de outubro de 2018

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 543559 Nr: 34910-17.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16496

 Vistos, etc...

Em razão da distribuição desta missiva a este juízo, designo o dia 

09/11/2018, às 16h, para o cumprimento do deprecado.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive requisição de 

preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustação do ato, 

intime-se via DJE, consignando que a ausência injustificada importará na 

aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal e 

nomeação da Defensoria Pública para o ato, a qual deverá também ser 

cientificada.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de outubro de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 373085 Nr: 14097-08.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ SANTOS DA SILVA, RENATO 

ANCELMO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁBIA BARBOSA DA FONSECA 

- OAB:MT 10869, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP/MT, UNIJURIS (UNIC) - OAB:

 “Vistos, etc.

 I-Diante do teor da certidão lançada no sistema apolo pelo Sr. Oficial de 

Justiça, aliado ao requerimento feito pela defesa designo novo ato para o 

dia 13 de novembro de 2018, às 14h00min.

 II- Expeça-se o necessário para a realização do ato.

 III- Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 434089 Nr: 10165-41.2016.811.0042

 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): CRISTIANE DE ALMEIDA PEREIRA, CELSO 

PAVANI DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - 

OAB:11988, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878/AC, 

ROSSELLO FRANSOSI - OAB:6222/MT

 Vistos, etc. Trata-se de DENÚNCIA e ADITAMENTO ofertados pelo 

Ministério Público em desfavor de CRISTIANE DE ALMEIDA PEREIRA, ante a 

suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, Lei n. 11.343/06, e 

CELSO PAVANI DE SOUZA, pela prática, em tese, do art. 33, “caput”, c/c 

art. 40, inciso II, ambos da Lei n. 11.343/06. A defesa preliminar do 

acusado CELSO veio às fls. 208/225 e, após o aditamento da denúncia, às 

fls. 245/270, requerendo, preliminarmente, a declaração da nulidade das 

provas resultantes da colheita dos dados via whatsapp, como também 

das demais decorrentes dela, com o consequente trancamento do 

procedimento criminal. Em caso de não acolhimento da preliminar, pugnou 

pela oitiva de 05 testemunhas de defesa. A defesa prévia da ré 

CRISTIANE DE ALMEIDA PEREIRA veio às fls. 298/303, oportunidade que 

arguiu, preliminarmente: a) a declaração da nulidade das provas 

resultantes da colheita dos dados via whatsapp, como também das 

demais decorrentes dela, com o consequente trancamento do 

procedimento criminal; b) a nulidade das provas obtidas na busca e 

apreensão judicial, diante da ausência da lavratura do termo 

circunstanciado (art. 245, § 7º, do CPP). No mérito, requereu, apenas, a 

oitiva das mesmas testemunhas arroladas pela acusação. É o relato 

necessário. [...] Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

05/02/2019, às 14:40 horas, para o interrogatório dos acusados, inquirição 

das testemunhas de acusação e defesa. Intimem-se e requisitem-se os 

acusados, as testemunhas arroladas na denúncia e nas defesas prévias, 

dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa. Exclusivamente com 

relação à acusada CRISTIANE DE ALMEIDA PEREIRA, visando esgotar as 

tentativas de localização da mesma, proceda-se sua intimação no 

endereço informado à fl. 176, anexando ao mandado cópia do 

comprovante de fl. 177 (Rua São Jorge, s/n, Dom Aquino, Cuiabá – 

próximo à ponte ferro na beira do córrego). Retornado o mandado com 

certidão negativa, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 524112 Nr: 16115-60.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETE DE OLIVEIRA DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS - OAB:15838/MT, CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - 

OAB:12561/MT

 [...]ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA 

para CONDENAR a denunciada MARGARETE DE OLIVEIRA DANTAS, 

brasileira, solteira, natural de Barra do Bugres/MT, nascida em 02.11.1992, 

filha de José Raimundo Dantas Filho e Maria Urilda Silva, residente e 

domiciliada na BR 364 – Km 14, nº 14, Bairro Jardim Industriário, em 

Cuiabá/MT, na sanção do art. 33, “caput” c/c art. 40, inciso III, ambos da 

Lei n. 11.343/06, núcleo trazer consigo drogas nas 

dependências/imediações de estabelecimento prisional.[...]. [...] TORNO A 

PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de MARGARETE DE 

OLIVEIRA DANTAS, brasileira, solteira, natural de Barra do Bugres/MT, 

nascida em 02.11.1992, filha de José Raimundo Dantas Filho e Maria Urilda 

Silva, residente e domiciliada na BR 364 – Km 14, nº 14, Bairro Jardim 

Industriário, em Cuiabá/MT, no patamar de 07 (sete) anos, 03 (três) meses 

e 15 (quinze) dias de reclusão.Levado pelos mesmos critérios, APLICO a 

pena de multa em 725 (setecentos e vinte e cinco) dias, correspondente 

cada dia multa a 1/30 (um trigésimo), do maior salário mínimo vigente à 

época dos fatos, com a devida correção monetária quando do efetivo 

pagamento.Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do Recurso Extraordinário n. 1052700/MG, referente ao tema 972 da 

repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a 

inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação 

do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo 

art. 33 do Código Penal Brasileiro.Por isso, em observância aos critérios 

previstos no art. 59 c/c art. 33, §§ 2º e 3º, ambos do Código Penal e art. 

42 da Lei de Drogas e ainda, a reincidência específica em desfavor da 

condenada, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. [...]

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 501043 Nr: 40052-36.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia Regina Santana Nunes - 

OAB:15510

 Deste modo, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

28/03/2019 às 17h20min.Considerando a necessidade de nomeação de 
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intérprete para a realização da audiência, haja vista a deficiência auditiva 

do réu, NOMEIO o interprete Rafael Silva, o qual poderá ser localizado na 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, Ed. América Business Center, Sala 

407, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, devendo ser intimado acerca da 

designação da audiência supramencionada.Para a realização do trabalho 

supramencionado, com fulcro no item 6.3 do Anexo da Resolução nº 

232/2016 expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, ARBITRO a título de 

honorários periciais o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), a ser 

suportada pelo Estado de Mato Grosso. Intimem-se as partes e 

testemunhas arroladas.Testemunhas residentes fora da comarca, se 

houver, deverão ser ouvidas por Carta Precatória, a qual deverá ser 

expedida com prazo de 30 (trinta) dias para seu cumprimento.Expeça-se o 

necessário para a realização do ato, inclusive ofício requisitório, se for o 

caso.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 460853 Nr: 673-88.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:12572/MT, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:3574/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar os advogados FLÁVIO 

JOSÉ FERREIRA OAB/MT 3.574 e CARLOS EDUARDO P. BRAGA OAB/MT 

12.572 da audiência designada para o dia 23/03/2019 às 16h00min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 501043 Nr: 40052-36.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia Regina Santana Nunes - 

OAB:15510

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar a advogada KATIA 

REGINA SANTANA NUNES OAB/MT 15.510 da audiência designada para o 

dia 28/03/2019 às 17h20min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 166556 Nr: 13859-28.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIONE MENDES DE PINHO 

- OAB:13.267

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado renunciante 

MARCIONE MENDES DE PINHO OAB/MT 13.267/O, para que comprove nos 

autos a notificação de seu cliente referente ao mandato que lhe fora 

outorgado (art. 5°, §3°, da Lei 8906/94), pena de continuar vinculado ao 

feito e sujeito à penalidade prevista no art. 265 do CPP em eventual 

abandono da causa e comunicação à OAB/MT, para as providências 

cabíveis (art. 34, XI da Lei 8906/94).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 343510 Nr: 3614-50.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ROBSON ANDRADE 

DO CARMO - OAB:23.119/0/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, RAFAEL 

ROBSON ANDRADE DO CARMO OAB/MT 23.119, para que apresente a 

resposta a acusação no prazo legal, caso permaneça a omissão, será 

aplicada a multa prevista no art. 265 do CPP no seu patamar mínimo, qual 

seja, 10 (dez) salários mínimos, bem como será oficiada a OAB/MT para 

adoção das medidas que entender aplicáveis ao caso, nos termos da 

decisão de fls. 137 dos autos.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021468-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. U. C. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL POLETTO CHU OAB - MT22518/O (ADVOGADO(A))

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT0020281A-O 

(ADVOGADO(A))

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT0009995A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA MACHADO MASSETTI OAB - 721.676.371-87 

(REPRESENTANTE)

ELIANE BERTUOL DUARTE OAB - MT0013747A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Processo: 1021468-04.2017.8.11.0041. AUTOR(A): THOMAS 

UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA RÉU: ARTHUR MACHADO MASSETTI 

REPRESENTANTE: PATRICIA MACHADO MASSETTI Vistos. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos pelo autor em face da sentença 

proferida no dia 12/09/2018, pretendendo a atribuição de efeito infringente. 

Assim, em observância ao disposto no art. 1.023, §2°, do CPC, foi 

determinada a intimação da parte embargada, por meio de sua advogada 

constituída, para, querendo, responder aos embargos, no prazo de 05 

(cinco) dias. Porém, o devido expediente não foi realizado, deixando de 

ocorrer a respectiva intimação da parte embargada. Dessa forma, 

DETERMINO a intimação da parte embargada através de seu patrono 

constituído para, querendo, responder aos embargos, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, em razão da existência de interesses de incapaz, em 

atendimento ao disposto no art. 178, II, do CPC, colha-se o parecer do 

Ministério Público. Às providências. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Cuiabá, 05 de novembro de 2018. Ana Graziela Vaz de Campos Alves 

Corrêa Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 435205 Nr: 11426-41.2016.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - OAB:6808, 

EVAN CORREA DA COSTA - OAB:8.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleber Figueiredo Lagreca - 

OAB:10584

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono da parte 

requerente para manifestar nos presentes autos no prazo legal, quanto a 
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certidão negativa do sr. Oficial de justiça conforme fls. 938..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 446912 Nr: 23858-92.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACO MOREIRA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF - 

OAB:9.502, PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - OAB:12.507

 “VISTOS. HOMOLOGO a desistência da inquirição das testemunhas, 

conforme requerido. DEFIRO o pedido da Advogada de Defesa, 

APENSE-SE aos autos todos os próprios relacionados as partes. Após, 

dê-se vista ao Ministério Público para apresentação de memoriais, no 

prazo legal. Na sequência, INTIME-SE a Defesa – via DJE, para igual 

providência. Após, conclusos para sentença. CUMPRA -SE. Às 

providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 319092 Nr: 18636-22.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO GERALDO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Ante o exposto, o por tudo o mais que dos autos constam, julgo 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para PRONUNCIAR SÉRGIO 

GERALDO DOS REIS, brasileiro, nascido em 23/04/1965, natural de 

Patrocínio/MG, filho de João Duarte dos Reis e Maria Perpetua Reis, 

residente e domiciliado na Rua 01, quadra 29, casa 18, bairro Julio 

Domingos de Campos, Várzea Grande/MT, com fundamento no artigo 413 

do Código de Processo Penal, para que seja submetido a julgamento pelo 

Tribunal do Júri, como incurso nas penas do art. 121, §2º, inciso I, c/c art. 

14, inciso II, ambos do Código Penal.O réu poderá recorrer em liberdade, 

uma vez que não vislumbro a existência dos requisitos que autorizaram 

sua custódia cautelar neste momento.Intime-se pessoalmente o acusado 

da presente Sentença de Pronúncia, conforme preceitua o art. 420 do 

Código de Processo Penal. Intime-se a Defesa – via DJE.Ciência ao 

Ministério Público.Com o transcurso do prazo recursal, REMETAM-SE os 

autos à Vara do Tribunal do Júri.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 das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 509766 Nr: 2505-25.2018.811.0042

 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: MARIA CONCEIÇÃO SOARES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CESAR DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jamilso ribeiro modesto - 

OAB:22455, JÉSSICA DAIANE DE CAMPOS SANTOS - OAB:22730/O

 VISTOS. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes nesta oportunidade, 

especialmente o acordo em relação ao divórcio, direito de guarda e 

convivência, além da pensão alimentícia, e por consequência, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, com julgamento de mérito, nos termos do 

art. 487, Inc. III, “B”, do CPC. CONCEDO o prazo de 20 (vinte) dias para a 

juntada de documento comprobatório da propriedade do móvel descrito às 

fls. 112. Saem os presentes intimados. Às providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 511131 Nr: 3780-09.2018.811.0042

 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: NSDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO RONDON GRACIOSO - 

OAB:17.259

 VISTOS. CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte 

Requerida realize a juntada de cópia do divórcio entre José Martins dos 

Santos e Iracema Opencoski dos Santos e cópia do contrato de compra e 

venda do imóvel residencial urbano, localizado no loteamento Bela Vista, n. 

17, quadra 21, na cidade de Cuiabá/MT. DESIGNO audiência para 

continuidade da instrução para o dia 13/02/2019 às 14:30 horas. 

INTIMEM-SE as testemunhas da parte Requerente às fls. 06-verso. Saem 

os presentes intimados. Às providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 512707 Nr: 5393-64.2018.811.0042

 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: EBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDFBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes nesta oportunidade, 

especialmente o acordo em relação ao reconhecimento e dissolução da 

união estável, e por consequência, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, Inc. 

III, “B” c/c art. 354, parágrafo único, ambos do CPC. Declaro encerrada a 

instrução processual. CONCEDO o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias 

para a apresentação de memoriais, primeiramente para a parte requerente 

e depois para a parte requerida. REMETAM-SE os autos para a Defensoria 

Pública Criminal, posteriormente para a Defensoria Pública Núcleo Cível. 

Por fim, retornem os autos conclusos. Saem os presentes intimados. Às 

providências. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 522639 Nr: 14669-22.2018.811.0042

 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: AFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO NUCLEO DE DEFESA DA MULHER - OAB:DEF. DA MULHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - OAB:14.678

 VISTOS. Considerando que o acusado mudou de endereço, conforme 

certidão de fls. 93, sem comunicar este juízo, incumbência que lhe cabia, 

bem com o Advogado da parte Requerida foi devidamente intimado via DJE 

para este ato, DETERMINO o prosseguimento do feito com a instrução 

processual. DETERMINO a realização de estudo psicossocial através da 

equipe multiprofissional do fórum desta comarca a ser realizado com 

ambas as partes em suas respectivas residências. INTIME-SE o patrono 

do Requerido via DJE para informar o novo endereço da parte. DEFIRO o 

pedido da nobre Defensora Pública, e determino a substituição da 

testemunha Aida Bazan pela testemunha Aparecida Benedita do Carmo. 

DESIGNO audiência para o dia 13/02/2019 às 15:30 horas. INTIME-SE a 

testemunha Gisele da Silva Mello. INITME-SE a testemunha Aparecida 

Benedita do Carmo, residente na rua 03, quadra 08, lote 05, setor E-4, 

bairro Santa Terezinha, na cidade de Cuiabá, conforme fls. 46. INTIME-SE 

o patrono da parte Requerida. Saem os presentes intimados. Por fim, 

retornem os autos conclusos. Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 494329 Nr: 33585-41.2017.811.0042

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 
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Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JECPCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS. Considerando a informação da testemunha Aline no sentido de 

que é amiga íntima da parte requerente, DISPENSO a sua oitiva. DEFIRO o 

pedido da parte requerente, CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para 

que a mesma providencie a substituição das testemunhas que se 

mudaram de Cuiabá/MT. DETERMINO que a equipe multiprofissional deste 

juízo realize o estudo psicossocial na residência de ambas as partes, 

visando demonstrar o binômio possibilidade/necessidade. Saem os 

presentes intimados. Às providências. Cumpra-se

Notificação

Notificação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1038196-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. V. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. S. A. (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: 1038196-86.2018.8.11.0041. REQUERENTE: PRISCILA 

ROCHA VIEGAS, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: RODRIGO RANGEL SILVA ARAUJO VISTOS 

Trata-se de Pedido de Providências Protetivas formulado por PRISCILA 

ROCHA VIEGAS, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, em desfavor de 

RODRIGO RANGEL SILVA ARAUJO, sustentando, em resumo, que foi 

vítima de violência doméstica praticada pelo representado, 

consubstanciada nos crimes de injúria 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). SEPARAÇÃO DE CORPOS (art. 23, IV, 

da Lei nº 11.340/2006 c/c os art. 1.562 do Código Civil), assim entendida 

apenas como uma medida protetiva de urgência que coloca fim aos 

deveres recíprocos decorrentes do casamento/união estável, devendo a 

ação principal respectiva ser proposta, no prazo de 30 (trinta) dias. 

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. INDEFIRO o pleito 

referente a “restituição de bens”, uma vez que não existe individualização 

dos bens supostamente subtraídos pelo agressor. INDEFIRO o pedido de 

proibição temporária ao agressor para celebração de atos e contratos de 

compra, venda e locação, eis que não restou evidenciado nos autos, em 

um primeiro momento, a existência de bens imóveis de propriedade comum 

do casal. Outrossim, INDEFIRO também o pedido de “prestação de caução 

provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais”, tendo 

em vista que a vítima não indicou os danos materiais suspostamente foram 

suportados, não realizando qualquer início de prova que pudesse embasar 

a obrigação de prestar garantia para o pagamento de uma eventual e 

posterior indenização, como consequência do ato ilícito perpetrado. 

Intime-se o agressor para que tome ciência desta decisão e a cumpra 

integralmente. No cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá 

explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de medida 

assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em 

Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo aos seus 

motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua atividade 

sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua posição jurídica, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 325 de 531



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 14:00, 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

Notificação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1038114-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

B. A. N. E. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. M. C. (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: 1038114-55.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BEATRIZ 

ALMEIDA NEVES E SOUZA, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO REQUERIDO: VALDEMIR MARTINHO CORDEIRO VISTOS 

Trata-se de Pedido de Providências Protetivas formulado por BEATRIZ 

ALMEIDA NEVES E SOUZA, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, em 

desfavor de VALDEMIR MARTINHO CORDEIRO, sustentando, em resumo, 

que foi vítima de violência doméstica praticada pelo representado, 

consubstanciada nos crimes de injúria 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). Intime-se o agressor para que tome 

ciência desta decisão e a cumpra integralmente. No cumprimento do 

mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, 

apenas se trata de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que 

ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de 

advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, 

de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será muito importante 

em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de 

descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão 

preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis. 

Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que as diligências 

para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do § 

único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 212, do Novo 

Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 

11.340/06). Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 

11.340/06) e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência 

Judiciária (Defensoria Pública), nos termos dos artigos 27 e 28 da Lei 

11.340/06. Oficie-se à autoridade policial informando-lhe sobre o 

deferimento, por meio desta decisão, do Pedido das medidas protetivas de 

urgência apresentado pela vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa 

do respectivo Inquérito Policial no prazo legal, segundo exigência contida 

na regra do art. 12, inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, 

do Código de Processo Penal. 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 13:00, 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 326 de 531



2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 482153 Nr: 21943-71.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARICLEI EDUARDO CINTRA 

BARRETO - OAB:10139/MT

 Vistos etc.

 I. Compulsando os autos verifico que não fora aportado aos autos a 

procuração, determino a intimação da Dra. Fernanda Mendes Pereira, para 

que no prazo de 05 dias, junte aos autos a procuração.

II. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de Novembro 

de 2018, às 15h30min, conforme determina o art. 399 do CPP.

III. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência do ato e 

acompanhe o réu.

IV. Ciência ao Ministério Público.

V. Considerando que trata-se de réu preso, requisite-se a sua 

apresentação ao Sistema Prisional.

VI. Expeça-se mandado de intimação da vítima, das testemunhas arroladas 

pelas partes e do réu para que compareçam ao ato, com os benefícios do 

art. 212, § 2º do CPC.

VII. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

VIII. Intimem-se

IX. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 515294 Nr: 7735-48.2018.811.0042

 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: JMN, GADCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. J.M.N., menor representado neste ato por sua genitora Geane Aparecida 

da Costa Nazário, qualificada nos autos, ingressaram com Ação de 

Investigação de Paternidade c/c Guarda c/c Alimentos em face de João 

Vitor da Silva Barros. Em audiência de conciliação/mediação as partes 

compuseram acordo, quanto à guarda, alimentos, visitas e eventuais 

gastos com o filho em comum do casal. O MP manifestou favoravelmente a 

homologação do referido acordo.

 II. É o sucinto relatório, passo a decidir.

Fundamentos

III. Versam os autos acerca da Ação de Investigação de Paternidade c/c 

Guarda c/c Alimentos.

IV. Compulsando os autos verifico que as partes compuseram acordo em 

audiência de conciliação/mediação (fls. 46/47) e requereram a 

homologação do avençado.

V. Verifico também que o acordo contou com a aquiescência do Ministério 

Público (fl. 49).

VI. Com efeito, sendo as partes capazes e havendo concordância do MP, 

impõe-se a homologação do acordo celebrado entre as partes.

Dispositivo

VII. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos e 

com o parecer ministerial, homologo, por sentença, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes (fls. 47/48) e, 

por corolário extingo o presente feito, ex vi do teor talhado no preceptivo 

do art. 487, inc. III, b), do CPC.

VIII. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de 

estilo, arquive-se o feito.

IX. Sem custas.

X. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 338818 Nr: 20672-03.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO GUEDES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCINEIA APARECIDA 

MUNHOL DE OLIVEIRA - OAB:10131

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DO RÉU, por meio do seu patrono 

Dra. Lucineia Aparecida Munhol de oliveira, via DJE, para se manifestar 

confome determinado na audiência Fls.134/135 destes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 310082 Nr: 7893-50.2011.811.0042

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCB, ADP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513

 Vistos etc.

I. Considerando que as partes entabularam acordo extrajudicial, nos autos 

em apenso código nº 310083 (fls. 143/144) que abrange o presente feito e 

a revisional de alimentos código nº 523586, abra-se vista a Defensoria 

Pública Cível que assiste a exequente para que se manifeste.

II. Após, abra-se vista ao Ministério Público para que se manifeste, haja 

vista que o referido acordo versa sobre interesse de incapaz, fato que 

impõe a intervenção do Ministério Público (CPC, art. 178, II) antes de se 

praticar qualquer decisão nos autos.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 416784 Nr: 21961-63.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PINHEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHEL LAURINI RUTSATZ - 

OAB:14983

 Autos n. 21961-63.2015.811.0042.

I. Em razão do feriado no dia 01.11.2018, redesigno o ato para o dia 

25.02.2019, primeira data livre na pauta, às 17 horas e 30 minutos.

II. Int.

 III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 31 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.: 546990 Nr: 38093-93.2018.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GXBA, LXBA, SSBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA BRAGA - OAB:15511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 8093-93.2018.8.11.0042.

I – Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

II – Cite-se o executado para, no prazo de 03 dias, pagar o débito, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto 

do pronunciamento judicial e prisão de 01 a 03 meses, conforme prevê o 
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artigo 528, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil.

 III – Int.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 482153 Nr: 21943-71.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARICLEI EDUARDO CINTRA 

BARRETO - OAB:10139/MT

 Certifico para os devidos fins que, em virtude do MM. Juiz Titular desta 

Vara ter sido convocado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para reunião nesta data, resta prejudicada a realização do 

presente ato.

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.: 107049 Nr: 3948-79.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KELS, ARL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro José da Mata - 

OAB:3.774/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Dispositivo

Diante do exposto, Julgo Extinto o processo, sem Julgamento do Mérito, na 

forma do art. 485, VI, do CPC.

Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

Intimem-se. Cumpra-se.

Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações 

e baixas necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 104382 Nr: 1720-34.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AFF, AMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Martins Fontes - 

OAB:11423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Dispositivo

Diante do exposto, Julgo Extinto o processo, sem Julgamento do Mérito, na 

forma do art. 485, VI, do CPC.

Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

Intimem-se. Cumpra-se.

Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações 

e baixas necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 110508 Nr: 2397-30.2018.811.0063

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ECP, GRL, GOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARILIA MACHADO 

FINAMOR - OAB:51187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

1) Intime-se novamente a advogado dos Autores para que impulsione o 

processo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser comunicado a 

OAB/MT o abandono da causa;

2) Publique-se para ciência da advogada constituída Ana Marilia Finamor 

OAB/MT 51.187;

3) Após, voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 39812 Nr: 3087-74.2009.811.0063

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michell José Giraldes 

Portela - OAB:10.081 MT

 3. Dispositivo

Isto posto julgo extinto o processo na forma do art. 269, I, do CPC, e, 

confirmo a medida liminar de fls.30/31.

Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

Transladem-se copia do estudo psicossocial de fls.123/130, para os autos 

em apenso código 93386.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 111384 Nr: 3120-49.2018.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFRR, AAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENILDO NEVES DE SOUZA - 

OAB:22020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1) Publique-se novamente a despacho de fls. 20, item “a”, para 
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providências do advogado Enildo Neves de Souza, OAB/MT 22020, sob 

pena de ser comunicada a OAB/MT, o abandono da causa;

2) Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112541 Nr: 4047-15.2018.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVdJVC, MdJV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto da Cunha Macedo - 

OAB:8074, Geraldo da Cunha Macedo - OAB:7.077/MT

 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 4047-15.2018.811.0063, Protocolo 112541, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94058 Nr: 2683-13.2015.811.0063

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCP, FDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Damasceno Peres - 

OAB:12.553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO JOSÉ DE ASSIS 

FILHO - OAB:9252/MT, PAULO EMILIO MAGALHÃES - OAB:OAB/MT 

3632, RONILSON RONDON BARBOSA - OAB:6764/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2683-13.2015.811.0063, Protocolo 94058, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102775 Nr: 392-69.2017.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, BACSM

 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 

392-69.2017.811.0063, Protocolo 102775, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107390 Nr: 4241-49.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALSMPX, MBX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - OAB:12.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

4241-49.2017.811.0063, Protocolo 107390, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105633 Nr: 2760-51.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, LSACES, 

SVDAC

 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 2760-51.2017.811.0063, Protocolo 105633, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94898 Nr: 3371-72.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, JVdAQ, MdDdA

 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 

3371-72.2015.811.0063, Protocolo 94898, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94904 Nr: 3377-79.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, VBCdA, LNdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Bruno Teixeira Xavier 

de Lima - OAB:Defensor Públic

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3377-79.2015.811.0063, Protocolo 94904, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96239 Nr: 380-89.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, ECdMO, EdMO, NIdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 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 380-89.2016.811.0063, Protocolo 96239, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96683 Nr: 743-76.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, JPdSP, LMdSP

 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 

743-76.2016.811.0063, Protocolo 96683, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97421 Nr: 1428-83.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, EDdSQ, APdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M
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 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 

1428-83.2016.811.0063, Protocolo 97421, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98065 Nr: 1997-84.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 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 

1997-84.2016.811.0063, Protocolo 98065, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101146 Nr: 4649-74.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAMM, JAdMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Taísa Fernandes da Silva Peres 

- OAB:12.815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:17439/A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

4649-74.2016.811.0063, Protocolo 101146, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101934 Nr: 5342-58.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, VKdSC, 

CJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá/MT (padronizado) - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 5342-58.2016.811.0063, Protocolo 101934, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102467 Nr: 148-43.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, AAdS, 

DFdAS

 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 

148-43.2017.811.0063, Protocolo 102467, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85312 Nr: 1531-95.2013.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DP, KDdSdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC

 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 

1531-95.2013.811.0063, Protocolo 85312, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87767 Nr: 74-91.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, LVFN, 

FdMN, PMdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 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 ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

74-91.2014.811.0063, Protocolo 87767, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92146 Nr: 927-66.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Silva da Costa - 

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 

927-66.2015.811.0063, Protocolo 92146, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102705 Nr: 344-13.2017.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SFP, APFdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GAIVA MAGALHÃES 

DOS SANTOS - OAB:19.493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

344-13.2017.811.0063, Protocolo 102705, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102856 Nr: 459-34.2017.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LJMdS, EFMdSO

 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 

459-34.2017.811.0063, Protocolo 102856, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112651 Nr: 4128-61.2018.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NVLDS, MICHELI LIMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Cuiabá / MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER MENDES DO 

NASCIMENTO - OAB:24143/O, PRICILLA ESQUILLO NOGUEIRA - 

OAB:111320

 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 4128-61.2018.811.0063, Protocolo 112651, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Juizados Especiais Cíveis

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 19180 Nr: 1658-87.2005.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisangela Ferreira de Oliveira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zellos Boutique(Ovidio Teixeira Filho - ME)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8347, 

Antônio Rogério A. C. Stefan - OAB:7030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Anis Faiad - 

OAB:3520, João Marcos Faiad - OAB:8500

 Visto.

As partes informam que se compuseram amigavelmente, por meio de 

acordo realizado e encartado nos autos.

Com efeito, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O ACORDO formulado entre as partes Reclamante e a Reclamada, 

mediante sentença, em conformidade com o estatuído no artigo 57, da Lei 

n. 9.099/95, e, em consequência JULGO EXTINTO o presente feito com 

lastro legal no disposto no artigo 924, inciso III, c. c. o artigo 925, ambos do 

CPC/2015.

P. I. C.

 WLADYMIR PERRI

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52924 Nr: 2935-36.2008.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MUFF

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO COSTA MARQUES 

NEVES - OAB:11403, GUSTAVO MILHAREZI MENDONÇA - OAB:9148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - OAB:14099/MT, 

Maria Lúcia Ferreira Teixeira - OAB:3.662, viviane de carvalho 

singulane - OAB:15864

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIEL ALVES 

MIRANDA, para devolução dos autos nº 2935-36.2008.811.0071, 

Protocolo 52924, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Portaria

PORTARIA Nº 57/2018-JET

O Excelentíssimo Senhor Doutor MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 

Juiz de Direito designado para atuar perante o Juizado Especial do 

Torcedor do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º. Estabelecer a Escala dos Servidores que deverão ser 

convocados extraordinariamente para trabalhar no Juizado Especial do 

Torcedor na Arena Pantanal , no dia 04.11.2018 (domingo) das 16:00 às 

23:00 horas.

JUIZADO ESPECIAL DO TORCEDOR

Maria Angela Viñé (Gestora judiciária)

Telma Basilio de Oliveira (Assessora)

Elvis Silva Porfirio Sandoval (Técnico de Informática)

Elizeu Calazans de Queiroz (Agente de infância)

Marisete Garcia Duarte(Agente de infância)

Marcos Antonio Gomes do Nascimento (Motorista)

Art. 2° Os servidores convocados deverão requerer a esta Magistrada o 

direito aos créditos de horas decorrentes dos serviços realizados, nos 

termos do artigo 13, § 1º, da Portaria n.º 382/2014/PRES e decisão do Juiz 

Diretor do Foro da Capital – Dr. Aristeu Dias Batista Vilela, nos autos CIA 

nº 0705695-83.2015.8.0001, para averbação na ficha funcional. 

Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE.

Cuiabá, 04 de novembro de 2018.Mario Roberto Kono de Oliveira Juiz de 

Direito 

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 126234 Nr: 452-11.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Representante Legal da Operadora Claro, Luan 

Wolker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

DESIGNO audiência de continuação de preliminar, para o dia 12.12.2018 às 

11h00min.

INTIMEM-SE as partes, devendo constar no mandado a advertência que a 

ausência do autor do fato importará em condução coercitiva.

EXPEÇA-SE o necessário.

CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 118780 Nr: 5862-21.2016.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junio Tadeu Delminio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bibiano Pereira Leite Neto - 

OAB:OAB/8938

 Visto.

DESIGNO audiência de continuação de preliminar para o dia 12.12.2018 às 

10h30min.

INTIMEM-SE as partes, devendo o autor do fato ser intimado no endereço 

informado à fl. 52 e por meio do seu patrono, no endereço informado à fl. 

51.

EXPEÇA-SE o necessário.

CUMPRA-SE.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505297-57.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IONES LEITE MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 

(REPRESENTANTE)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 
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30 (trinta) dias. 5 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002558-15.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO BENEDITO ALBANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 05/02/2019 Hora: 10:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002556-45.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDA PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 07/02/2019 Hora: 08:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002540-91.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BORGES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 07/02/2019 Hora: 08:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. 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: 1036193-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA ARRUDA (REQUERENTE)

W. G. N. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA OAB - MT0010065A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 07/02/2019 Hora: 08:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão COM 

DECISÃO LIMINAR: “(...) Ante o exposto, e DEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência para determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO e 

MT PREV que, até ulterior deliberação deste juízo, se abstenham de 

suspender a pensão por morte paga ao requerente WALTER GABRIEL 

NASCIMENTO PINTO, até que complete 21 anos de idade, sob pena de 

imposição de multa. Designe-se audiência de conciliação e citem–se os 

requeridos com as advertências legais, especialmente para apresentarem 

a documentação de que disponham para o esclarecimento da causa (art. 

9º da Lei 12.153/09). Vistas ao Ministério Público para, querendo, 

manifestar-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Substituição 

Legal". OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002545-16.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIDE DUARTE E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 07/02/2019 Hora: 09:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002546-98.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN FRANTHESCO APARECIDO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 07/02/2019 Hora: 09:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002547-83.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 
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PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 07/02/2019 Hora: 09:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002548-68.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELE MAKIYAMA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 07/02/2019 Hora: 09:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002550-38.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE DE SOUZA MARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 07/02/2019 Hora: 09:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002552-08.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZA LEILLE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 07/02/2019 Hora: 09:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002554-75.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS EDUARDO DA SILVA SENA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 07/02/2019 Hora: 10:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001579-87.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO XAVIER DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE ANDRADE DE ARAUJO SILVA OAB - 832.379.251-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 5 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002555-60.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANA NETA CAMPOS SANTOS DAMACENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 07/02/2019 Hora: 10:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505276-81.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA NERIS ARAUJO OAB - MT10336/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 5 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501687-47.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 5 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002557-30.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EREMISIS GOMES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 07/02/2019 Hora: 10:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002553-90.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS ROCHA DE OLIVEIRA (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:

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 DESPACHO Numero do Processo: 

1002553-90.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MESSIAS ROCHA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação na qual a parte autora postula anulação de ato 

administrativo e reenquadramento na carreira. O endereçamento que 

consta na petição inicial direciona o feito a uma Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Cuiabá. Redistribua-se conforme endereçado. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002562-52.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO RODRIGUES PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO E GESTÃO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002562-52.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ENIO RODRIGUES PINTO 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO E GESTÃO, INSTITUTO DE 

ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito, obrigação de fazer e reparação de dano moral na qual o autor 

postula a concessão de tutela de urgência que determine a suspensão de 

cobrança de débito que considera indevido e a manutenção do plano de 

saúde. A reclamação foi proposta em face da Secretaria de Estado de 

Gestão – SEGES e MT Saúde. As secretarias não possuem personalidade 

jurídica razão pela qual devem ser substituídos pelas respectivas pessoas 

jurídicas de direito público que integram, como órgãos da administração. 

Considerando os princípios orientadores dos juizados especiais determino, 

de ofício, a substituição da SEGES/MT pelo ESTADO DE MATO GROSSO, 

promova a secretaria a regularização do polo passivo no sistema PJe. 

Notifique-se o representante judicial do MT Saúde e do Estado de Mato 

Grosso para que se manifeste, sem prejuízo à posterior contestação, 

sobre o pedido de tutela provisória, no prazo de 72 horas, conforme 

dispõe o art. 1.059 do CPC/2015 e 2º da Lei 8437/92. No mais, intime-se a 

parte autora para emendar a inicial para esclarecer: 1. se o plano de 

saúde inclui ou incluiu dependente (especificar períodos)[1]; 2. se o débito 

registrado é relativo a dependente (nesse caso juntar cópia do pedido de 

desvinculação do terceiro beneficiário no período relativo a cobrança 

contestada); Expeça-se o necessário. Intime-se. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito [1] As fichas financeiras demonstram que nos 

meses de setembro a dezembro/2016 e janeiro a agosto/2017 não houve 

lançamento em folha do autor de débito relativo a terceiro beneficiário do 

plano, muito embora conste em período anterior. A petição inicial nada 

menciona acerca da relação jurídica entre o requerente e o MT Saúde 

incluir dependente; Aparentemente, entre setembro/16 a agosto/17, não 

houve terceiro inscrito como beneficiário, sendo retomado lançamento de 

tal natureza a partir de setembro 2017. Desse modo, a comprovação do 

desligamento de dependente no período de setembro/2016 a agosto de 

2017 é adequada para justificar a insubsistência da cobrança estampada 

no extrato de id 16236245.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002534-84.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE ROSA DE LARA KLOCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO 

(REQUERIDO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002534-84.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ELAINE ROSA DE LARA 

KLOCK REQUERIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO, IBFC - 

INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, SECRETÁRIO 

DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

mandado de segurança. A petição inicial está endereçada ao Tribunal de 

Justiça. Redistribua-se conforme endereçado. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028520-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1028520-51.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ANA LUIZA DE MELO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Trata-se de feito 

redistribuído em cumprimento à decisão declinatória de competência 

proferida pelo juízo da Vara Fazendária. Ratificam-se os atos decisórios 

proferidos. Com amparo no Enunciado 1, dispenso a audiência de 

conciliação tendo em vista o adiantado estágio do processo e a 

manifestação do requerido na contestação que denota ausência de 

interesse em transigir, facultando designá-la caso as partes expressem 
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interesse na realização do ato processual, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Nada sendo requerido no mencionado prazo, retornem os autos conclusos 

para sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys 

Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326839 Nr: 10174-77.2003.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI DE SOUSA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUZA BRITO 

FILHO - OAB:13.625-B

 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$ 

493,05 e Taxa Judiciária no valor R$ 137,76 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 152,86 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.: 780879 Nr: 6544-90.2015.811.0003

 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: LAURO CESAR RODRIGUES MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:OAB/MT18396

 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 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$ 130,86 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.: 822760 Nr: 3882-22.2016.811.0003

 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: GIVALDO FERREIRA SOJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 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 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$ 130,86 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.: 815712 Nr: 1451-15.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA NOVAIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 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 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$ 130,86 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 
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certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na 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.: 797671 Nr: 13350-44.2015.811.0003

 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: GISLEIDE PEREIRA LOPES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:OAB/MT18396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT5736O

 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$ 130,86 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.: 701132 Nr: 9110-51.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALCEU SASSI, ANITA BRANDTNER SASSI, ADAM 

BRANDTNER, MARIE DUCH BRANDTNER, FELIPE BEDIN BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO GOMES - 

OAB:70642, JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - OAB:3103-A/MT, 

MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/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 pagamento do valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, 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 de todos os 

comprovantes de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 

7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726163 Nr: 7108-40.2013.811.0003

 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: ELIZÂNGELA APARECIDA GAMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SS COM. DE COSMÉSTICOS E PROD. DE 

HIGIENE PESSOAL LTDA(JEQUITI COSMÉTICOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO SALOMÉ 

FIGUEIRA - OAB:255163/SP, VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI 

- OAB:8308-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO VISEU - 

OAB:117.417, MIRIAM AMORIM DA SILVA - OAB:OAB/SP 289.875, 

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14.250-A/MT.

 CERTIFICO que, conforme certidão de fls.252, informando que a parte 

requerida efetuou o pagamento das Custas devida ao Cartório do 

Distribuidor ao FUNAJURIS (Guia de Recolhimento nº 

78258.303.07.2018-0), o qual deveria ser efetuado, na conta do Banco do 

Brasil, agência 0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga 

Cartório Distribuidor,o qual foi devidamente intimado via DJE nº 10326 em 

29/08/2018 (fls.246). Em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC,IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE requerida, para que no prazo de 

05(cinco) comprove nos autos o pagamento do valor de R$ 189,76, sendo 

que este 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. Deverá ainda, o procurador proceder a juntada 

nestes autos, por meio de petição, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados. (atualizado), no prazo de 05(cinco) 

dias, após decorrido o prazo, será encaminhado ao Cartório do 

Distribuidor para a devida anotação de AVERBAÇÃO, às margens da 

Distribuição, conforme disposto no Art.8º do Provimento 012/2017 CGJ e, 

após arquivado.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 714525 Nr: 9741-58.2012.811.0003

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRÍCIA INES CASALI, MÁRCIA GISLENE CASALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARIELA, JOSE 

BENEDITO MACHADO, DANIEL EDUARDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MATOS DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 13081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/O

 Do advogado da parte autora, para no prazo de (5)cinco dias, 

manifestar-se sobre o petitório de fls. 187/188.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 748489 Nr: 6948-78.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT16.308-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6948-78.2014

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Réu: Valdeci de Oliveira Silva.

Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.44), não vejo motivos plausíveis para seu 

acolhimento, uma vez que totalmente procrastinatório, assim, indefiro.

Ademais, verifica-se que o feito se arrasta desde o ano de 2014, deste 

modo, determino a intimação pessoal da parte autora, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso 

III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 31 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 727399 Nr: 8280-17.2013.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, IONEIA 

ILDA VERONEZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO MENDES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONEIA ILDA VERONEZE - 

OAB:MT/9070 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8280-17.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Ioneia Ilda Veroneze.

Executado: Márcio Mendes Costa.

Vistos, etc...

Requer a parte exequente a realização de penhora on line via ‘BacenJud’ e 

a inscrição do nome do devedor junto aos cadastros de inadimplentes 

(fls.72/73), porém, não vejo como possa acolhê-los neste momento, pois, 

observa-se dos autos que o executado não fora intimado para cumprir a 

obrigação até a presente data, assim, indefiro.

Ante o exposto, determino a intimação pessoal da parte exequente, para 

que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 31 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 736910 Nr: 16157-08.2013.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JOAQUIM DE CAMPOS LEOTERIO, IVANI LINO 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESTOR GUEDES DE MEDEIROS, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT, ESPÓLIO DE PETRONIO FERREIRA, NEUZA MARIA 

MUNIZ DE MEDEIROS, ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHENER 

VICTORIO, ROSEMARY MALUF FECHENER VICTORIO, WALKYRIA LEÃO 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 16157-08.2013

Ação: Usucapião Extraordinária

Autores: Manoel Joaquim de Campos Leoterio e Ivani Lino de Souza.

Réus: Nestor Guedes de Medeiros e Outros.

Vistos, etc...

Determino à secretaria para que certifique o decurso do prazo da citação 

editalícia de (fl.52).

De outro lado, analisando os termos do petitório de (fls.135/136), hei por 

bem em deferir os pedidos, expedindo-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 438100 Nr: 6767-19.2010.811.0003

 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: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINA MARIA COIMBRA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6767-19.2010

Ação: Busca e Apreensão

Autora: Embracon Administradora de Consórcio Ltda.

Ré: Divina Maria Coimbra Maia.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.111) e verificando que o feito 

se arrasta desde o ano de 2010, hei por bem em deferir parcialmente o 

pedido, devendo o feito permanecer suspenso pelo prazo de (30) trinta 

dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, intime-se a parte autora, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Em caso de inércia, intime pessoalmente a autora, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, §1º, 

CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 747324 Nr: 6353-79.2014.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO CARNES F LTDA ME, HELCIO 

ANTONIO NALESSO JUNIOR

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

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

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

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6353-79.2014

Ação: Monitória

Autor: Itaú Unibanco S.A.

Réus: Comércio de Carnes F. Ltda Me e Helcio Antônio Nalesso Júnior.

Vistos, etc...

Compulsando detidamente os autos, observa-se que os réus não foram 

citados até a presente data, entretanto, requer o autor a realização de 

penhora on line via ‘BacenJud’ e ‘RenaJud’ (fl.87; fl.88), porém, trata-se de 

ação Monitória e não Execução, assim, indefiro os pedidos, por ausência 

de sustentáculo jurídico.

Ante o exposto, determino a intimação pessoal da parte autora, na pessoa 

de seu representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 

485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 31 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 331804 Nr: 2646-55.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDIVINO FERNANDES ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da exequente para que, no prazo de 5 

(cinco)dias, requeira o que de direito, tendo em vista o fim da suspensão 

do processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 401420 Nr: 14906-62.2007.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO RICARDO RIES SILVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ADRIANA INOCÊNCIO DE 

MATOS - OAB:MT25012/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:8.948/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 14906-62.2007

Ação: Ordinária

Autor: Evandro Ricardo Ries da Silvera.

Ré: Basf S.A.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.682/689) e a fim de evitar novas 

delongas relacionadas à parte autora, hei por bem em determinar a 

intimação do Banco do Brasil S.A., para que no prazo de (15) quinze dias, 

forneça o Contrato para Concessão de Financiamentos – FAT GIRO 

RURAL nº 21/01549-X, datado de 30.09.2005.

Vindo aos autos, dê-se vista às partes para manifestação em (5) cinco 

dias e, ao depois, ao ilustre perito judicial, para conclusão da perícia, em 

(15) quinze dias.

Cumpridas as determinações supra, manifestem-se as partes em (10) dez 

dias, após conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 745204 Nr: 5090-12.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS - BANCO 

FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANCIO DE CARVALHO CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT/ 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 5090-12.2014

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco Bradesco Financiamentos – Banco Finasa Bmc S.A.

Ré: Amâncio de Carvalho Construções Ltda.

Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.76), não vejo motivos plausíveis para seu 

acolhimento, uma vez que totalmente procrastinatório, assim, indefiro.

Ademais, verifica-se que o feito se arrasta desde o ano de 2014, deste 

modo, determino a intimação pessoal da parte autora, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso 

III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 31 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 411026 Nr: 7079-63.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA MARIA DA SILVA, JOSIANA MARIA DA 

SILVA, JUCELINO RIBEIRO DE SOUZA, JOSIANA MARIA DA SILVA, 

AJDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADIS DENISE MELCHIOR 

(ATUALIZADO) - OAB:OAB/MT 11615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Da advogada Gladis Denise Melchior, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 728624 Nr: 9415-64.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES, 

DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTHIAN WILLIAN GOUVEIA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CABETTE DE ANDRADE 

- OAB:9889-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

Bairro Quitéria Teruel Lopes 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 
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http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 700471 Nr: 8442-80.2011.811.0003

 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): DISIOLI LUIZ PISSAIA, IVONETE ANA 

ZANCANARO PISSAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº8442-80/2011

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequentes: HSBC Bank brasil S.A. Banco Mútiplo.

Executados: Disioli Luiz Pissaia e Outra.

 Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.142), hei por bem em deferir o pedido, com 

respaldo na decisão de (fls.94/95) e, via de consequência, nesta data, 

fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações apresentadas 

pela parte executada, via sistema “Infojud”, arquivando-as em pasta 

própria junto à secretaria.

Assim, intime-se a parte exequente, para que no prazo de (10) dez dias, 

manifeste-se sobre as declarações de Imposto de Renda disponíveis na 

escrivania, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 434738 Nr: 3404-24.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUELE ALEXA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUIA VIDEOS, BRASCOR SEGUROS, LINE 

PLAY COMUNICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADIS DENISE MELCHIOR 

(ATUALIZADO) - OAB:OAB/MT 11615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847/MT, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - OAB:OAB/MT 

8956

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº3404-24/2010

Ação: Cumprimento de Sentença

 Exequente: Quele Alexa Miranda.

Executados: Brascor Seguros e Outros.

 Vistos, etc.

Defiro o levantamento da importância depositada à (fl.268), conforme 

requerido à (fl.270), mediante as cautelas de estilo.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, que possibilita a busca 

on-line de veículos, bem como averbar restrições, defiro o pedido de 

(fl.271), somente com relação a transferência do bem, conforme extratos 

em anexos.

Intimem-se as partes, via seus respectivos procuradores, para que no 

prazo de (10) dez dias, manifestem-se, após conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 285492 Nr: 1083-94.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINA APARECIDA AQUINO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 1083-94.2002

Ação: Execução

 Exequente: Açofer Indústria e Comércio Ltda.

Executada: Divina Aparecida Aquino da Costa.

 Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.207), hei por bem em indeferi-lo, 

tendo em vista que o veículo descrito pela exequente possui restrições 

judiciais de outros juízos, inclusive, com preferência de crédito, não sendo 

possível a sua penhora, conforme se verifica pelo extrato de (fl.202).

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 775133 Nr: 4305-16.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEIA ADRIANA RESMINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENNIFER CORREIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURELIO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7103-B, CRISTIANO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:13809-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

e considerando que o auto de penhora de fls. 66 não nomeou depositário, 

bem como na manifestação da exequente de fls. 76/77 a mesma 

quedou-se inerte quanto a tal fato, impulsiono os autos para intimação da 

exequente para no prazo legal manifestar-se nos autos indicando 

depositário para o bem objeto do mandado, para efetivo cumprimento do 

mesmo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 824672 Nr: 4489-35.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMOROSO METÁLICOS E TRANSPORTES 

LTDA, CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS, LUIS FAGNER GEROLIN 

AMOROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CARDOSO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.637-B/MT, LUIZ FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.206-B/MT

 "(...) )Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha 

exaurido os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR 

a pretensão levada a efeito às (fls.87), e, via de consequência, nesta 

data, fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações 

apresentadas pelos executados, via sistema “Infojud”, arquivando-as em 

pasta própria junto à secretaria.Por fim, intime-se a parte exequente, para 

que no prazo de (10) dez dias, manifeste-se sobre as declarações de IR 

disponíveis na escrivania, após 
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conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 31 de outubro de 2018.Dr. 

Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 726891 Nr: 7802-09.2013.811.0003

 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: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO ALVES CIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16.160/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT

 Do advogado da parte requerida para, no prazo legal, tomar ciência da 

sentença de fls. 281/282, transcrita a parte dispositiva... (...) Face ao 

exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE, 

a presente “Ação de Cobrança”, promovida por ITAÚ UNIBANCO S/A, em 

desfavor de REGINALDO ALVES CIRINO, com qualificação nos autos, para 

condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 56.687,62 (cinquenta 

e seis mil, seiscentos e oitenta e sete reais, sessenta e dois centavos), 

devendo incidir juros de mora – 1% ao mês - a partir da citação e correção 

monetária – INPC - quando do vencimento.

 Condeno-o no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor do débito 

devidamente atualizado.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt., 28 de junho de 2018.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.- (...)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 749286 Nr: 7393-96.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE GUIMARAES LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BORTONI NINIS 

EMMERICK - OAB:MT/15.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 Do advogado Felipe Bortoni Ninis Emmerick, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 804669 Nr: 16190-27.2015.811.0003

 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: D LOC MÁQUINAS, FERRAMENTAS E ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA LTDA, JORGE LUIZ DURANTE ITACARAMBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR DA SILVA PRUDENCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MESQUITA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT15.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 16190-27.2015

Ação: Execução de Sentença

Exequente: D’Loc Máquinas.

Representante: Jorge Luiz Durante Itacarambi.

Executado: Valdeir da Silva Prudêncio.

Vistos, etc...

Retifique-se a capa dos autos, conforme determinado à (fl.87).

De outro lado, analisando os termos do petitório e documentos de 

(fls.91/93), não verifico motivos plausíveis para acolhê-los, haja vista que 

o executado não fora intimado para cumprir a obrigação (fl.90), assim, 

indefiro.

Ante o exposto, intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, 

para que no prazo de (5) cinco dias, traga aos autos o endereço atual do 

executado.

Cumprida a determinação supra, expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 435534 Nr: 4202-82.2010.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA IMPERADOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9866/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4202-82.2010

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco Bradesco S.A.

Ré: Transportadora Imperador Ltda.

 Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.428), hei por bem em indeferi-lo, 

haja vista que reiteração do pleito de (fl.417), já analisado e deferido às 

(fls.418/421v), bem como, instado a se manifestar sobre os novos 

endereços encontrados, o autor apenas requereu o sobrestamento do 

feito.

Ademais, considerando que o feito se arrasta desde o ano de 2010, sem a 

entrega do bem e o autor, por sua vez, ingressa com reiterados pedidos 

procrastinatórios, determino a intimação pessoal do representante legal da 

parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, dê andamento ao feito, 

sob pena de arquivamento.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 799591 Nr: 14212-15.2015.811.0003

 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: ALI KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELLY PRISCILA 

REZENDE DA ALMEIDA - OAB:18.562 OAB/MT

 Da advogada Rafaelly Priscila Rezende de Almeida, 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.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 751343 Nr: 8466-06.2014.811.0003

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS FARIAS ARRAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:OAB/MT16.807-A, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8466-06.2014

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco Itaucard S.A.

Réu: Mateus Farias Arraes.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.105/106), não 

verifico elementos plausíveis para acolhê-lo, haja vista que não houvera a 

convalidação da propriedade em favor do autor, bem como, ausente a 

citação do réu, assim, indefiro.

Ante o exposto e considerando que o feito se arrasta desde o ano de 

2014, determino a intimação pessoal da parte autora, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso 

III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 31 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 702381 Nr: 10359-37.2011.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZELEI MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNITINS, EDUCON - SOCIEDADE CIVIL DE 

EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA

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

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSEMIRO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:197627/SP, SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - 

OAB:18445/PR

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10359-37.2011

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Suzelei Melo.

Executados: Unitins e Educon – Sociedade Civil de Educação.

Vistos, etc...

Retifique-se a capa dos autos, conforme determinado à (fl.533v).

Analisando os termos do petitório de (fls.584/585), não verifico como 

possa acolhê-lo, pois, a SEFAZ – TO não é parte da lide, portanto, não 

podendo ser objeto de penhora on line na forma proposta, assim, indefiro.

Intime-se a parte exequente, via sua bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 721071 Nr: 2098-15.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONEI GILSON RESMINI, OLINDO RESMINI, 

LENICE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº2098-15/2013

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S/A.

Executados: Ivonei Gilson Resmini e Outros.

Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.108), hei por bem em deferir o pedido, com 

respaldo na decisão de (fls.77/78) e, via de consequência, nesta data, 

fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações apresentadas 

pelos executados, via sistema “Infojud”, arquivando-as em pasta própria 

junto à secretaria.

Assim, intime-se a parte exequente, para que no prazo de (10) dez dias, 

manifeste-se sobre as declarações de Imposto de Renda disponíveis na 

escrivania, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 819797 Nr: 2845-57.2016.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIRO DOS REIS MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMÉRICO ORTIGARA 

- OAB:MT 9552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº2845-57/2016

Ação: Monitória

Autora: Fancar Distribuidora de Veiculos Ltda.

Réu: Cairo dos Reis Magalhães.

Vistos, etc.

Atentando pela disponibilidade do convênio “Infojud”, viabilizando a 

requisição de informações, hei por bem em deferir o pedido de busca de 

endereço do réu, conforme extrato em anexo.

Intime-se a parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o 

que de direito.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 701024 Nr: 9002-22.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DORN NOBREGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. DOS S. PINTO ME, EDILEUZA DOS SANTOS 
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PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMER CLEMENTE - 

OAB:6269/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9002-22.2011

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Paulo Cesar Dorn Nobrega.

Executados: E. dos S. Pinto Me e Edileuza dos Santos Pinto.

Vistos, etc...

PAULO CESAR DORN NOBREGA, via seu bastante procurador, nos autos 

de ‘Execução de Título Extrajudicial’, que move em desfavor de E. DOS S. 

PINTO ME E EDILEUZA DOS SANTOS PINTO, devidamente qualificado, 

ingressou com o pedido de (fl.107), pugnando pela penhora, dos bens que 

guarnecem a empresa executada, constantes à (fl.105), vindo-me 

conclusos.

 D E C I D O:

Analisando a pretensão levada a efeito pelo exequente à (fl.107), hei por 

bem em deferir o pedido, com fulcro no artigo 835, inciso VI do Código de 

Processo Civil, expedindo-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 764265 Nr: 15458-80.2014.811.0003

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 15458-80.2014

Ação: Busca e Apreensão

Autora: Bradesco Administradora de Consórcio Ltda.

Réu: Nilton Rocha da Silva.

Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.73), não vejo motivos plausíveis para seu 

acolhimento, uma vez que não existe a figura do arquivo provisório, assim, 

indefiro.

Ademais, verifica-se que o feito se arrasta desde o ano de 2014, deste 

modo, determino a intimação pessoal da parte autora, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso 

III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 31 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 385189 Nr: 13297-78.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO FRANCO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALFREDO BATISTA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4617/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 13297-78.2006

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Porto Franco Transportes Ltda.

Executado: Walfredo Batista de Brito.

Vistos, etc...

Averiguando a questão trazida à liça às (fls.458/460), não vejo como 

possa acolhê-la, eis que a competência para dirimir a matéria era da 

Segunda Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, mesmo porque, o procurador do executado restou devidamente 

intimado da decisão por meio do DJe edição nº 10228/2018, datado de 

03.04.2018 e nada requereu, portanto, deixo de analisá-la.

Ante o exposto, determino à secretaria para que certifique o decurso do 

prazo da intimação do executado para cumprir a obrigação.

Após, intime-se a parte exequente, via sua bastante procurador, para que 

no prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 729189 Nr: 9906-71.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERCHOLINO MOREIRA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9906-71.2013

Ação: Ordinária de Cobrança

Autor: Banco do Brasil S.A.

Réu: Bercholino Moreira Cabral.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.106/verso), não verifico como 

possa acolhê-lo, pois, a suspensão tratada pela Lei nº 13.340/2016 é 

exclusiva aos feitos executivos, o que não é o caso dos autos, assim, 

indefiro.

Cumpram os demais termos da decisão de (fl.104).

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 421648 Nr: 3826-33.2009.811.0003

 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: MARCO ANTONIO ALGODOAL DE ALMEIDA, CELITA 

ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS 

SANTOS - OAB:31694/PR, PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/6005 - A, ROGERIO BLANK PEREIRA - OAB:46395/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367/MT
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 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3826-33.2009

Ação: Constitutiva

Autores: Marco Antônio Algodoal de Almeida e Celita Alves de Almeida.

Réu: Banco da Amazônia S.A.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.1.070/1.087), hei por bem em 

deferir apenas e tão somente o pedido formulado à (fl.1.073, alínea ‘a’), 

devendo ser intimada pessoalmente a parte ré, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (15) quinze dias, traga aos 

autos os extratos das operações rurais sub judice, desde a origem da 

relação entre as partes, ora expostas na exordial.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte autora para manifestação em (5) 

cinco dias e, ao depois, conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 372947 Nr: 1381-47.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A (EM LIQUIDACAO 

JUDICIAL - Atual Banco Sistema S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE APARECIDO AMBROSIO, 

NEIDE MARIA DE PINHO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELEIDE M DE MENDONÇA - 

OAB:MT/8380, WILSON PEAGUDO DE FREITAS - OAB:1101/MT

 (...)Ademais, defiro o pedido formulado às (fls.444/verso, item 4), 

expedindo-se carta de intimação às herdeiras dos Espólio de José 

Aparecido Ambrósio, bem como, para seu antigo procurador, para que 

regularizem a representação processual no prazo de (15) quinze dias.No 

mesmo diapasão, considerando a decisão superior de (fls.437/441), que 

reconheceu a validade do aval prestado pela executada Neide Maria de 

Pinho Soares, a mesma deverá permanecer no polo passivo da lide, 

arcando com o ônus que lhe pertence.De outro lado, analisando a 

pretensão de (fl.444v, item 5.1) e o artigo 782, §3º do Código de Processo 

Civil, que assim dispõe “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a 

inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes” (grifo 

nosso), hei por bem em deferir o pedido, expedindo-se ofício aos órgãos 

de proteção ao crédito.Autorizo a senhora Gestora a utilizar o sistema 

‘Serasajud’, para as diligências necessárias.No que tange ao pedido de 

garantia do juízo, com a penhora do imóvel de matrícula nº 12.933 do RGI 

de Poconé-MT (fls.444v/447, itens 6 e 7) e considerando os documentos 

acostados às (fls.488/516), onde comprovam que a executada está 

adquirindo bens e os alienando, de forma escusa, com o objetivo de 

frustrar a execução, defiro o requerimento da parte exequente, 

expedindo-se carta precatória para penhora, averbação, avaliação e 

intimação da executada, inclusive, do atual promissário comprador – 

Senhor Francisco Golbery Albuquerque Costa, para que exerça seu 

direito de defesa.Prazo para cumprimento da deprecada é de (120) cento 

e vinte dias (artigo 261, CPC).Consigno que deverá ser observado o 

assentado no artigo 838 a 846 do CPC. Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 31 de outubro de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 762289 Nr: 14622-10.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. COLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11654-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Da advogada da exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

comprove o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça no DISTRITO 

INDUSTRIAL, sendo que o valor será gerado automaticamente pelo sistema 

através do site http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 431537 Nr: 197-17.2010.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON COSTA SOARES ME, CLAYTON 

COSTA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 197-17.2010

Ação: Execução de Título Executivo Judicial

Exequente: Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A.

Executados: Clayton Costa Soares Me e Clayton Costa Soares.

 Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.218/verso), hei por bem em 

indeferi-lo, tendo em vista que os veículos descritos pelo exequente 

possuem restrições judiciais de outros juízos, não sendo possível a sua 

penhora, conforme se verifica pelo extrato de (fls.212/214).

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 406949 Nr: 2654-90.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ JOAO ZANCANARO, LAURI JOSE 

ZANCANARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209, ELIANE AVELINO DOS SANTOS - 

OAB:MT/4.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 Da advogada do exequente, para manifestar-se sobre a Exceção de Pré - 

Executividade fls. 221/223, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 786490 Nr: 8817-42.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAF ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA, JOÃO 

ANTONIO FAGUNDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COUTINHO BEZERRA & SPINELLI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217

 “(...) Assim, demonstrado de forma inconteste que o exequente tenha 

exaurido os meios que estavam ao seu alcance, hei por bem em DEFERIR 

a pretensão levada a efeito às (fls.168/170), e, via de consequência, 

nesta data, fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações 

apresentadas pelo executado, via sistema “Infojud”, arquivando-as em 

pasta própria junto à secretaria.Por fim, intime-se a parte exequente, para 

que no prazo de (10) dez dias, manifeste-se sobre as declarações de IR 
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d i s p o n í v e i s  n a  e s c r i v a n i a ,  a p ó s 

conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 31 de outubro de 2018.Dr. 

Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 764396 Nr: 15513-31.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERGILIA FRANCISCO XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 15513-31.2014

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco Honda S.A.

Ré: Vergília Francisco Xavier.

Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.75), não vejo motivos plausíveis para seu 

acolhimento, uma vez que totalmente procrastinatório, assim, indefiro.

Ademais, verifica-se que o feito se arrasta desde o ano de 2014, deste 

modo, determino a intimação pessoal da parte autora, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso 

III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

autora por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 31 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 807894 Nr: 17307-53.2015.811.0003

 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: COMERCIAL PRODUTOS AGRICOLAS PITANGUEIRA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMARKETING BRASIL PUBLICIDADE LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 17307-53.2015

Ação: Declaratória de Inexistência de Débito

Autor: Comercial Produtos Agrícolas Pitangueira Ltda.

Ré: Telemarketing Brasil Publicidade Ltda Epp.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.91), hei por bem em deferir 

parcialmente o pedido, devendo o feito permanecer suspenso pelo prazo 

de (60) sessenta dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, intime-se a parte autora, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Em caso de inércia, intime pessoalmente o autor, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, §1º, 

CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 775947 Nr: 4600-53.2015.811.0003

 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: NEUSA DE FATIMA FARINELLI FERREIRA, JAIRO 

RODRIGUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONNECTION IMPORTADORA, EXPORTADORA 

& COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP, ITAU SEGUROS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINÉIA SANTOS 

PEREIRA - OAB:22376/GO, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:OAB/MT15.013, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6660/MT

 Dos advogados das partes da audiência designada para o dia 

08/11/2018, às 9h40min nos de carta precatória n. 

7040260-81.2018.8.22.0001 do Juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais e 

Cartas Precatórias da Comarca de Porto Velho - RO, bem como o 

cumprimento dos termos do artigo 455 §§ 1º e 2º CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 839384 Nr: 8446-44.2016.811.0003

 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: ROGERIO ALVES VIEIRA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRAUSPENHAR E HARTMANN COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, RODRIGO DE 

OLIVEIRA MARTINS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO KUMMEL - 

OAB:OAB/RS30.717, WALDEMAR KUMMEL - OAB: OAB/R 3.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO KUMMEL - 

OAB:OAB/RS30.717, FERNANDO SCHNEIDER - OAB:OAB/RS 78.806, 

IGOR GIRALDI FARIA - OAB:OAB/MT7245

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 

impulsiono os autos para intimação do advogado do embargante para no 

prazo legal manifestar-se nos autos quanto a correspondência devolvida 

de fls. 112.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 722144 Nr: 3162-60.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RUIZ FERREIRA, LUCELIA ROCHA DE 

MACEDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Da advogada da exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeira 

o que de direito, tendo em vista a devolução da carta precatória (fls. 

70/109).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 427910 Nr: 10117-49.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTHON AVELINO MARRONI ME, 

WELINGTHON AVELINO MARRONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
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COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº10117-49/2009

Ação: Execução por Título Extrajudicial

Exequentes: Banco Bradesco S.A.

Executados: Welingthon Avelino Marroni Me e Outro.

 Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.108), hei por bem em deferir parcialmente o 

pedido, com respaldo na decisão de (fls.93/94) e, via de consequência, 

nesta data, fora realizada a consulta das (3) três últimas declarações 

apresentadas pela parte executada, via sistema “Infojud”, arquivando-as 

em pasta própria junto à secretaria.

Assim, intime-se a parte exequente, para que no prazo de (10) dez dias, 

manifeste-se sobre as declarações de Imposto de Renda disponíveis na 

escrivania, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 279544 Nr: 3179-19.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANISIO MARTINS, ANDREIA GOMES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA VOLPE GIL - 

OAB:OAB-MS 11.281, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:12750/MT, FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - OAB:MT 

1585-A, LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - OAB:OAB/MS 7.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 3179-19.2001

Ação: Execução Hipotecária

Exequente: Associação e Poupança e Empréstimo – Poupex.

Executados: Anísio Martins e Andréia Gomes Martins.

Vistos, etc...

Analisando os termos dos petitórios de (fls.254/verso; fls.256/verso) e 

considerando que o ocupante do imóvel adjudicado apresenta resistência 

em desocupá-lo (fl.224), hei por bem em deferir os pedidos (alíneas ‘a’ e 

‘b’), expedindo-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 745689 Nr: 5353-44.2014.811.0003

 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): VIANA ASSISTENCIA TECNICA LTDA, PAULO 

VIANA DOS SANTOS, FABIANO SOUZA VIANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 5353-44.2014

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados.

Executados: Viana Assistência Técnica Ltda e Outros.

Vistos, etc...

Acolho a pretensão e documentos de (fls.213/218), para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos.

Por fim, intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para 

que no prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 727282 Nr: 8166-78.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DIAS DE LIMA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8166-78.2013

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executado: Gilberto Dias de Lima Dias.

Vistos, etc...

Considerando os termos da informação prestada pela senhora Contadora 

Judicial à (fl.195), hei por bem em deferir o pedido de expedição de ofício à 

Conab – MT (fl.196), para que informe os valores do produto “milho”, nos 

períodos apontados no contrato e aditivos (fls.38/41; fls.42/43; fls.44/45; 

fls.46/47; fls.48/51), expedindo-se o necessário.

Prazo para resposta é de (15) quinze dias.

Vindo aos autos, proceda a remessa à Contadora Judicial, para que 

cumpra a determinação de (fl.190).

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 413065 Nr: 8871-52.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN, VIVIANE IZABELLA DA 

SILVA AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8871-52.2008

Ação: Execução por Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados.

Executados: Clovis Augustin e Viviane Izabella da Silva Augustin.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.245/246) e considerando o 

disposto no Provimento nº 021/2012/CM - TJMT, hei por bem em deferir 

parcialmente a pretensão de (fls.245/246), com fulcro no artigo 835, inciso 

V do Código de Processo Civil, expedindo-se mandado de penhora, 

avaliação e intimação.

Consigno que deverá ser observado o disposto no artigo 838 a 846 do 

CPC.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.
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 Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 755996 Nr: 10841-77.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILMA GAIAO GENTIL - EPP, DILMA GAIAO 

GENTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, pelo exposto, defiro o pedido formulado às (fls.137/139), com 

fulcro no artigo 835, inciso X do Código de Processo Civil, devendo a 

penhora recair sobre (10%) dez por cento do faturamento da executada 

até a satisfação integral do débito, conforme disposto no artigo 866, §1º 

do mesmo códex, depositando-se a importância na Conta Única deste 

Egrégio Tribunal de Justiça.Ademais, nomeio administrador-depositário o 

representante legal da empresa executada, o qual deverá ser intimado 

pessoalmente, para mensalmente até o (15) décimo quinto dia do mês, 

prestar as contas do faturamento, com os respectivos balancetes 

mensais, com base no artigo 866, §2º do CPC. Por fim, intime-se a parte 

exequente, via seu bastante procurador, para que no prazo de (5) cinco 

dias, traga aos autos o atual endereço da executada e de seu 

representante legal.Cumprida a determinação supra, expeça-se o 

necessário. Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 30 de outubro de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 61925 Nr: 10371-42.1997.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRATEC FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA, 

EDMAR GUEDES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 10371-42.1997

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executados: Gratec Formulários Contínuos Ltda e Edmar G. de Medeiros.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.558/561), hei por 

bem em deferir o pedido, com fulcro no artigo 835, inciso V do Código de 

Processo Civil, expedindo-se mandado de penhora, avaliação e intimação.

Consigno que deverá ser observado o disposto no artigo 838 a 846 do 

CPC.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 714681 Nr: 9910-45.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DO CHEFF PIZZARIA LTDA ME, 

CHARLES SOARES DE SOUZA, VALDINEIA DIAS DE OLIVEIRA, EDIVALDO 

VIEIRA PEREIRA

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

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9910-45.2012

Ação: Execução por Título Extrajudicial

Exequente: Banco da Amazônia S.A.

Executados: Casa do Cheff Pizzaria Ltda Me e Outros.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.166/167v), hei por 

bem em deferir o pedido, com fulcro no artigo 835, inciso V do Código de 

Processo Civil, expedindo-se mandado de penhora, avaliação e intimação.

Consigno que deverá ser observado o disposto no artigo 838 a 846 do 

CPC.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 735804 Nr: 15294-52.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON CRUZ DA SILVA – ME, AILTON CRUZ 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 15294-52.2013

Ação: Execução por Título Extrajudicial

Exequente: Itaú Unibanco S.A.

Executados: Ailton Cruz da Silva Me e Ailton Cruz da Silva.

Vistos, etc...

Defiro o pedido formulado às (fls.85/87), expedindo-se o necessário.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente para manifestação em (5) 

cinco dias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 30 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 356033 Nr: 11026-33.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANA E SILVA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTEM CONSTRUCOES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA, JOSE NETO DE BRITO MARTINS, GENI BRITO 

DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 11026-33.2005

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Santana e Silva Ltda.
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Executados: Constem Construções em Empreendimentos Ltda e Outros.

Vistos, etc...

Analisando a pretensão de (fls.249/256) e o artigo 782, §3º do Código de 

Processo Civil, que assim dispõe “a requerimento da parte, o juiz pode 

determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes” (grifo nosso), hei por bem em deferir o pedido, 

expedindo-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

Autorizo a senhora Gestora a utilizar o sistema ‘Serasajud’, para as 

diligências necessárias.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 404486 Nr: 230-75.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI, JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS 

SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA GONCALVES MAGALHAES 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 230-75.2008

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Roberto Zampieri e José Sebastião de Campos Sobrinho.

Executada: Fernanda Gonçalves Magalhães Soares.

Vistos, etc...

Analisando a pretensão de (fls.93/94), no que tange à expedição de 

certidão de crédito, instituída pelo Provimento nº 84/2014 CGJ-MT, 

observa-se que mencionado procedimento é concedido apenas nos casos 

de extinção das execuções paralisadas em razão da inércia do credor ou 

a impossibilidade de localização do devedor e de bens passíveis de 

constrição, o que não corresponde à realidade dos presentes autos, 

assim, indefiro.

 De outro lado, defiro o pedido de (fl.94), em consonância com o disposto 

no artigo 782, §3º do Código de Processo Civil, expedindo-se ofício aos 

órgãos de proteção ao crédito.

Autorizo a senhora Gestora a utilizar o sistema ‘Serasajud’, para as 

diligências necessárias.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 734444 Nr: 14239-66.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVY SOARES DOS SANTOS, DEFENSORIA PUBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPACTUM EMPREENDIMENTOS, ANGELO 

BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 14239-66.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Davy Soares dos Santos e Outra.

Executada: Impactum Empreendimentos.

Representante: Ângelo Bernardino de Mendonça.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.186), hei por bem em deferir o 

pedido, expedindo-se o necessário.

Prazo para resposta é de (10) dez dias.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 299470 Nr: 2597-48.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNEC- COMPANHIA N. DE E. DA C. E. CENCISTA - 13 DE 

JUNHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR MACEDO, GIANE FABRIS 

MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARA J. PEIXOTO DANTAS - 

OAB:OAB/DF 35.352, GERFANIA DO SOCORRO DAMASCENO SILVA - 

OAB:17552/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido formulado às (fls.211/212; 

fls.214/215), devendo a penhora recair sobre (20%) vinte por cento dos 

rendimentos mensais da executada Giane Fabris Macedo até a satisfação 

integral do débito, expedindo-se ofício à Agência de Fomento do Estado de 

Mato Grosso (Poder Executivo de Mato Grosso), para que desconte os 

valores diretamente na folha de pagamento, depositando a importância na 

Conta Única deste Egrégio Tribunal de Justiça.Por fim, intime-se a parte 

exequente, via seu bastante procurador, para que no prazo de (5) cinco 

dias, traga aos autos o atual endereço da executada, para posterior 

intimação da penhora.Cumprida a determinação supra, expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 29 de outubro de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 718692 Nr: 14159-39.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMERICA SUL MATERIAIS AERONÁUTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERSERRA COOPERATIVA DOS 

PRODUTORES DO RURAIS DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT14091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 14159-39.2012

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: América Sul Materiais Aeronáuticos Ltda.

Executada: Cooperserra – Cooperativa de Produtores Rurais da Serra.

Vistos, etc...

Analisando a pretensão de (fls.83/verso), hei por bem em deferir o pedido, 

mediante as cautelas de estilo.

No mesmo diapasão, defiro o pedido de (fls.83v/84), em consonância com 

o disposto no artigo 782, §3º do Código de Processo Civil, expedindo-se 

ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

Autorizo a senhora Gestora a utilizar o sistema ‘Serasajud’, para as 

diligências necessárias.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.
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Rondonópolis, 29 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 386096 Nr: 14160-34.2006.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANETE MENDES DE SOUZA, DIVINO 

FERNANDES DE CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOVALDEZ RODRIGUES DE 

LIMA - OAB:17.088 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O, MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELA - 

OAB:OAB-MT10.081

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 14160-34.2006

 Ação: Execução de Sentença

Exequente: Ariosvaldez Rodrigues de Lima.

Executados: Silvanete Mendes de Souza e Divino Fernandes de Castilho.

Vistos, etc...

Analisando a pretensão do exequente de (fls.153/154), no que tange à 

incidência de (15%) quinze por cento de honorários sobre a integralidade 

do débito, em consonância com o disposto no artigo 85, §1º e §2º do 

Código de Processo Civil, entendo que o pedido não tem condão a 

prosperar, haja vista que o exequente ingressou com cumprimento de 

sentença de honorários sucumbenciais, restando os executados inertes, 

muito embora devidamente intimados, assim, cabível apenas e tão somente 

a aplicação do disposto no §1º do artigo 523 do CPC, deste modo, rejeito-a 

(fl.153, item 2).

Intime-se o exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, traga aos 

autos demonstrativo de cálculo do débito atualizado, excluindo-se o 

percentual de (15%) quinze por cento anteriormente aplicado, bem como, 

requeira o que de direito.

Por fim, defiro o pedido de (fl.153, alínea ‘b’), expedindo-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 747132 Nr: 6243-80.2014.811.0003

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A-GRUPO ITAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAND FROLICH, HILARIO FROHLICH, 

LAURINDA FROHLICH, ORLANDO FROHLICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR LOPES DE ARAUJO - 

OAB:1366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6243-80.2014

Ação: Restauração de Autos

Requerente: Cia Itauleasing de Arrendamento Mercantil S.A. – Grupo Itaú.

Réus: Aland Frolich e Outros.

 Vistos, etc...

Determino à secretaria para que cumpra imediatamente os demais termos 

da decisão de (fl.16).

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

requerente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 447533 Nr: 2713-73.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO PAES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA CASSIA SOUZA PERES, JONAS 

ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - 

OAB:10946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2713-73.2011

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Ivo Paes Machado.

Executados: Silvana Cassia Souza Peres e Jonas Alves da Silva.

Vistos, etc...

Analisando a pretensão de (fls.158/159), hei por bem em deferir os 

pedidos, em consonância com o disposto no artigo 782, §3º do Código de 

Processo Civil, expedindo-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

Autorizo a senhora Gestora a utilizar o sistema ‘Serasajud’, para as 

diligências necessárias.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 362058 Nr: 12470-04.2005.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ROSA CONCEICAO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HUGO BALDIN, ANTONIO ROBERTO 

BALDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT, SILVIA MACHADO MUCHAGATA - OAB:6872/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 12470-04.2005

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Espólio de Rosa Conceição dos Santos.

Executados: José Hugo Baldin e Antônio Roberto Baldin.

Vistos, etc...

 Compulsando detidamente os autos, observa-se que a parte exequente 

não regularizou sua representação processual até a presente data 

(fl.143), assim, determino a intimação da parte exequente, na pessoa de 

seu representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, 

inciso III, §1º, CPC), traga aos autos instrumento procuratório outorgado 

pelo inventariante e/ou pelos herdeiros, devidamente qualificados, bem 

como, dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 29 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,
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Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 713795 Nr: 8932-68.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON JULIUS WUTTKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8932-68.2012

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Resende Advogados Associados.

Executado: Emerson Julius Wuttke.

Vistos, etc...

Analisando a pretensão de (fls.125/126) e o artigo 782, §3º do Código de 

Processo Civil, que assim dispõe “a requerimento da parte, o juiz pode 

determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes” (grifo nosso), hei por bem em deferir o pedido, 

expedindo-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

Autorizo a senhora Gestora a utilizar o sistema ‘Serasajud’, para as 

diligências necessárias.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 410293 Nr: 6301-93.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER APARECIDO SANTOS, OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A, RODRIGO RIBEIRO VERÃO - 

OAB:8495/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6301-93.2008

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Moacir Nogueira.

Executado: Vagner Aparecido Santos.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.450), hei por bem em deferir o 

pedido, com fulcro no artigo 835, inciso I do Código de Processo Civil, 

expedindo-se ofício às Cooperativas de Crédito elencadas pelo 

exequente.

Prazo para resposta é de (15) quinze dias.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente para manifestação em (5) 

cinco dias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 823765 Nr: 4228-70.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LARISSA DIAS DE 

SOUZA SOARES - OAB:16.176-MT, WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4228-70.2016

Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização

Autora: Maria Aparecida dos Santos.

Réu: Banco Itaú BMG Consignado S.A.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.102), hei por bem em determinar 

a intimação do gerente da Caixa Econômica Federal, via mandado, para 

que no prazo de (10) dez dias, confirme a este juízo sobre a existência do 

crédito de R$570,58 (quinhentos e setenta reais e cinquenta e oito 

centavos), depósito este, efetivado em setembro de 2010 junto à conta 

corrente nº 60-8, agência 3119-4, conforme decisão de (fl.92), sob pena 

de aplicação de multa diária.

Vindo aos autos, dê-se vista às partes para manifestação em (10) dez 

dias e, após conclusos para sentença.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 790520 Nr: 10425-75.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE ARAUJO DA SILVA

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

OAB:OAB/MT13842A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10425-75.2015

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executada: Tatiane Araújo da Silva.

Vistos, etc...

Compulsando detidamente os autos, observa-se que a parte exequente 

não regularizou sua representação processual até a presente data (fl.36), 

assim, determino a intimação pessoal da parte exequente, na pessoa de 

seu representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, 

inciso III, §1º, CPC), traga aos autos o instrumento procuratório, bem como, 

dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 29 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 92291 Nr: 3667-42.1999.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA VIEIRA MACHADO, EURIPEDES 

BERNARDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Frazão 

Zunta - OAB:4055/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 3667-42.1999

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Duílio Piato Júnior.

Executados: Marina Vieira Machado e Euripedes Bernardes da Silva.

Vistos, etc...

Inicialmente, determino à secretaria para que cumpra integralmente a 

decisão de (fl.402), mediante as cautelas de estilo.

De outro lado, analisando os termos do petitório e documentos de 

(fls.406/412), hei por bem em deferir o pedido, com fulcro no artigo 835, 

inciso V do Código de Processo Civil, expedindo-se mandado de penhora 

sobre 12,5% do imóvel de matrícula nº 111.755 do CRI local pertencente à 

executada Marina Vieira Machado, bem como, avaliação e intimação.

Consigno que deverá ser observado o disposto no artigo 838 a 846 do 

CPC.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 732263 Nr: 12513-57.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA BOTECHIA DA SILVA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA -ME 

"TELEXFREE INC"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:17933/MT, OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT16.715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:OAB/ES 12.529

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12513-57.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Erica Botechia da Silva Machado.

Executada: Ympactus Comercial Ltda Me – Telexfree Inc.

Vistos, etc...

ERICA BOTECHIA DA SILVA MACHADO, via seu bastante procurador, nos 

autos de ‘Execução de Sentença’, que move em desfavor de YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA ME – TELEXFREE INC, devidamente qualificada, 

ingressou com o petitório de (fls.268/270), para requerer a expedição de 

ofício ao Tribunal de Justiça do Acre, para que proceda a habilitação do 

crédito objeto do presente cumprimento de sentença diretamente nos 

autos nº 0005902-34.2017.8.01.0001, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Pois bem, compulsando-se detidamente os autos, nota-se que a pretensão 

esposada pelo exequente é parcialmente pertinente, senão vejamos:

Nos termos do artigo 860 do Código de Processo Civil, “Quando o direito 

estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será 

averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação 

correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que 

forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”.

 Ante o exposto, defiro apenas e tão somente o pedido de penhora nos 

rosto dos autos junto ao Feito nº 0005902-34.2017.8.01.0001 em trâmite 

perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco – Acre, até o limite do 

crédito pleiteado nesta execução.

Vindo aos autos, dê-se vista às partes para manifestação em (5) cinco 

dias.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 275933 Nr: 301-24.2001.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIMIRO DE SOUZA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO SOUBHIE - 

OAB:MT/5224

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 301-24.2001

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Duílio Piato Júnior.

Executado: Cassimiro de Souza Freitas.

Vistos, etc...

Analisando a pretensão de (fls.287/294) e o artigo 782, §3º do Código de 

Processo Civil, que assim dispõe “a requerimento da parte, o juiz pode 

determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes” (grifo nosso), hei por bem em deferir o pedido, 

expedindo-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

Autorizo a senhora Gestora a utilizar o sistema ‘Serasajud’, para as 

diligências necessárias.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 269154 Nr: 2628-73.2000.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENILDA GOSI FRANCA

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

OAB:3561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES DANILO LOPES 

LEITE - OAB:MT/ 5.270

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 2628-73.2000

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Reinaldo Celso Bignardi.

Executada: Venilda Gosi Franca.

Vistos, etc...

Analisando os termos dos pedidos formulados pelo exequente às 

(fls.687/690, itens 1º, 3º e 4º), não verifico motivos plausíveis para 

acolhê-los, haja vista que apenas restou certificado pelo senhor oficial de 

justiça que não encontrou a executada e o veículo (fl.685), não 

observando as hipóteses elencadas pelo exequente, assim, indefiro.

No mesmo diapasão, indefiro a pretensão levada a efeito à (fl.691), por 

ser inviável, haja vista que a Polícia Rodoviária Federal não possui pátio 

para guarda de referidos veículos.

Por fim, defiro o pedido de (fl.689, item 2º), expedindo-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.
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Rondonópolis, 29 de outubro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 67003 Nr: 2229-15.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO FRANCO SEVERINO, CENTRO DE 

TREINAMENTO AGROPASTORIL DE RO, AFRANIO SANTANA DE 

OLIVEIRA, JOSE ROBERTO MENDONÇA, OSVALDO PELEGRINO 

MARTINELLI, ESPÓLIO DE ADOLPHO THADEU VIEIRA, MANOEL DA 

COSTA MARTINS, ESPÓLIO DE PEDRO PEREIRA NEVES, MORIO JOUTI, 

PERCIVAL SANTOS MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232.070/SP, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 2229-15.1998

Ação: Execução

 Exequente: Banco Sistema S.A.

Executados: Jairo Franco Severino e Outros.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.281), determino a intimação do 

Senhor Oficial de Justiça, o qual deverá envidar esforços para efetuar a 

devolução do mandado de avaliação, devidamente cumprido, no prazo de 

(10) dez dias, sob as penas da lei.

Vindo aos autos, dê-se vista às partes para manifestação em (10) dez 

dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 44803 Nr: 1803-18.1989.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAOR PIVA, JUDITH GASPARELLO PIVA

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

OAB:13842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 1803-18.1989

Ação: Execução

 Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executados: Naor Piva e Judith Gasparello Piva.

Vistos, etc...

Compulsando detidamente os autos, observa-se que o feito tramita desde 

o ano de 1989 e encontra-se paralisado por desídia exclusiva do 

exequente, conforme se comprova pelas reiteradas manifestações 

protelatórias de (fl.639; fl.641), deste modo, hei por bem em determinar a 

intimação da parte exequente, na pessoa de seu representante legal, para 

que no prazo para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, 

§1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 26 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.i

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 293606 Nr: 8145-88.2002.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS E FELTRIN LTDA ME, ADEAN 

MARTINS PEREIRA, ESTER FELTRIN MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:MT 4.112

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 8145-88.2002

Ação: Execução por Quantia Certa

 Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executados: Martins e Feltrin Ltda Me e Outros.

Vistos, etc...

Compulsando detidamente os autos, observa-se que a parte exequente 

não cumpriu corretamente a decisão de (fl.315), mesmo sendo novamente 

intimada à (fl.354), deste modo, hei por bem em determinar a intimação 

pessoal da parte exequente, na pessoa de seu representante legal, para 

que no prazo para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, 

§1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 26 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 824569 Nr: 4443-46.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS DOS SANTOS AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4443-46.2016

Ação: Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

Executado: Roberto Carlos dos Santos Azevedo.

Vistos, etc...

Determino à serventia para que substitua imediatamente a etiqueta dos 

autos.

De outro lado, considerando os termos da certidão de (fl.45), determino a 

intimação pessoal da parte exequente, na pessoa de seu representante 

legal, para que no prazo improrrogável de (5) cinco dias, efetue o 

recolhimento das custas remanescentes, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 710805 Nr: 5791-41.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLOS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARA AUTOMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236655, 

KATIA LUZIA DE GODOI - OAB:12393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES 

- OAB:208972/SP

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 5791-41.2012

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Jean Carlos de Carvalho.

Executada: Pará Automóveis Ltda.

Vistos, etc...

Sobre o petitório e documentos de (fls.426/428), manifeste-se a parte 

exequente no prazo de (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 47648 Nr: 3626-80.1996.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRLEY WILLON DE REZENDE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3626-80.1996

Ação: Execução por Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executada: Shirley Willon de Rezende Me.

 Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fls.246/247) e compulsando detidamente os 

fólios processuais, verifica-se que o cálculo de (fls.223/227 – 11.08.2014) 

está defasado, assim, hei por bem em determinar a intimação da parte 

exequente, via seu bastante procurador, para que no prazo de (10) dez 

dias, traga aos autos demonstrativo de cálculo do débito atualizado, bem 

como, requeira o que de direito, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 879729 Nr: 10168-79.2017.811.0003

 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: AYRES MACHADO, JOSEFA DE OLIVEIRA DIAS 

MACHADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATALICIO VILAMAIOR - 

OAB:5172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ANATALÍCIO VILAMAIOR, para devolução dos 

autos nº 10168-79.2017.811.0003, Protocolo 879729, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007106-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT19176/O (ADVOGADO(A))

WELLYSON BRAGA MENDES OAB - MT21026/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007434-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PECAS AGRICOLAS LTDA - 

EPP (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimação do advogado da parte autora 

para MANIFESTAR, no prazo legal, acerca da Correspondência Devolvida 

ID 16112538, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003853-81.2018.8.11.0003

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:

CLEITON FERREIRA DE MORAES (EXECUTADO)

TRANS FERREIRA TRANSPORTES LTDA ME - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o presente feito INTIMANDO o procurador da parte autora para, 

no prazo legal, MANIFESTAR acerca da diligência do Sr. Oficial de Justiça 

(IDs 14612469 e 14612470), requerendo, para tanto, o que entender de 

direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003800-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN PABLO CORREA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK OAB - MT12.496 (ADVOGADO(A))

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o presente feito INTIMANDO o procurador da parte autora para 

MANIFESTAR, no prazo legal, acerca da certidão ID 16313375, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1003205-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS FRANCISCO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/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 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: 1003205-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS FRANCISCO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/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 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: 1002134-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDELSON LOPES RODRIGUES (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o presente feito INTIMANDO o procurador da parte autora para, 

no prazo legal, MANIFESTAR acerca da diligência negativa do Sr. Oficial 

de Justiça ID 14529065, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010514-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONORA OLIVESKI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUCELEM BARCELOS RIBEIRO OAB - MT18457/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o presente feito INTIMANDO o procurador da parte autora para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO ID 13843498, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003670-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o presente feito INTIMANDO o procurador da parte autora para, 

no prazo legal, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003074-97.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEMPERMED INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DJALMA SALLES JUNIOR OAB - PR29410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A FORNAZARI - ME (RÉU)

VALTECI GERALDO DA SILVA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que no prazo legal se manifeste nos 

autos sobre o cumprimento da Carta Precatória distribuída na Comarca de 

Altônia - PR., sob o número 0001336-05.2017.8.11.00040, Citação da 

empresa, a. fornazari - me (vidraçaria itaipu), NA PESSOA DE SEU 

REPRESENTANTE LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004928-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUTFI MIKHAEL FARAH NETO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar sobre a certidão negativa 

do Oficial de Justiça ID 10931642, requerendo o que de direito no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003269-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OELTON ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DE LIMA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que se manifeste sobre o cumprimento 

do acordo ID 9845049, no prazo legal, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007046-41.2017.8.11.0003

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:

NUTRIFÓS RAÇÕES LTDA - EPP (RÉU)

MANOEL FERNANDO TEIXEIRA DE AZEVEDO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que se manifeste sobre a diligência 

negativa do Oficial de Justiça 12010803, requerendo o que de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005171-70.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA SILVA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

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 
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manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008003-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO ELIAS DAMIAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIELLY LOPES DOS SANTOS OAB - MT19882/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, querendo, apresentar impugnação á 

contestação ID 12242805, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008296-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARROCERIAS BOM RETIRO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA OAB - MT16137-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009699-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO DIOVANNY APARECIDO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIELLY LOPES DOS SANTOS OAB - MT19882/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação ID 13042393, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1007729-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERLI GERDA BORDIGNON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (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-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1010234-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HONORIO DA SILVA (REQUERENTE)

EDSON HONORIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT0003948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que se manifeste sobre AR ID 11800978, 

requerendo o que de direito, vez que não é possível aferir se o mesmo foi 

assinado pela requerida ou por pessoa diversa, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002173-32.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MGA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI 

da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para efetuar o pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento deverá ser realizado 

pela CPD - Central de Pagamento de Diliências, mediante guia extraído no 

site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da CGJ - 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 382721 Nr: 10920-37.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH DE OLIVEIRA GOIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA METRON LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thales Rezende Lange de 

Paula - OAB:11922

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para se 

manifestar acerca de fls. 296/299, no prazo legal, requerendo, para tanto, 

o que entender de direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 825091 Nr: 4641-83.2016.811.0003

 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: JANAINA DE FRANÇA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Eli Oliveira de Albuquerque, Cpf: 

53190572100, Rg: 767.290 SSP MT Filiação: Florizio Joao de Albuquerque 

e Irene de Oliveira Albuquerque, data de nascimento: 09/03/1973, 

brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, casado(a), do lar, Endereço: 

Rua 13 de Maio, N° 624, Bairro: Vila Aurora, Cidade: Rondonópolis-MT

Resumo da Incial:Trata-se de Ação Revisional C/C Arbitramento e 

Cobrança de Honorários Advocatícios, Litigância de Má-Fé e Pedido de 

Liminar proposta por Janaina de França Borges em desfavor de Eli Oliveira 

de Albuquerque sob a argumentação de que foi contratada por este para 

prestação de serviços advocatícios em 2008 para atuar na defesa de 

seus interesses nos autos 260/2009 (código 421403), em trâmite perante 

este Juízo, sendo que desde então tem prestado toda assistência para a 

parte requerida. Alega que em 27/04/2016 fora surpreendido pela 

Notificação de fls. 16, revogando seu Mandato. Ao final requer a 

procedência da ação e, liminarmente a reserva dos honorários 

advocatícios contratuais, sucumbenciais e de arbitramento no rosto do 

processo de execução de Cláusula Contratutal C/C Pedido de Liminar sob 

o número 260/2009 (código 421403.

Decisão/Despacho:Vistos.

Defiro o pedido de citação via edital de fls. 316/317.

Cite-se o requerido via edital.

Cumpra-se.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 757725 Nr: 11959-88.2014.811.0003

 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: CLEUZIONIR CARLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 
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MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-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 os procuradores das partes, para 

manifestarem no prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 815066 Nr: 1233-84.2016.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PAULO RIBEIRO, VANESSA OLIVEIRA 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - 

OAB:3568-B/MT

 Intimação do procurador da parte autora para se manifestar sobre as 

Correspondências devolvida de fls. 265 e 266, no prazo de 05 dias, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 716045 Nr: 11396-65.2012.811.0003

 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: ROBERTO ALVES ATHAIDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA - CENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

DOS BANCOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMARA RODRIGUES 

CORDEIRO TAVARES - OAB:OAB/MT3961, ROSANA BENENCASE - 

OAB:120552/SP, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT, 

VIVIANE CALIFANI MERINO LAPINSKI - OAB:6373/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 no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de folhas nº 

127/133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 755193 Nr: 10412-13.2014.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JÕAO AUGUSTO DE MORAES, JOÃO 

AUGUSTO DE MORAES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUTO DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:/MT 6.218

 Intimação do procurador da parte autora para se manifestar sobre a 

Correspondência devolvida de fls. 163, no prazo de 05 dias, requerendo o 

que de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 785806 Nr: 8507-36.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR VAQUERO COBIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO POTIGUARAS COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/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 Dr. Julian Davis de Santa Rosa, advogado 

da Petrobrás Distribuidora, para efetuar o pagamento do honorário do 

perito, conforme decisão de fl. 368, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 746307 Nr: 5781-26.2014.811.0003

 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: LIDIANE GARCETE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOA VISTA SERVIÇOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627/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 os procuradores das partes, para 

manifestarem no prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 777373 Nr: 5210-21.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DORNELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITORINO RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE DE OLIVEIRA 

OLIVEIRA - OAB:7.206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando os autos, apesar de a parte requerida ter assinado em 

conjunto com a parte autora as petições de fls. 22 e 24/25, observo que 

as partes pleitearam a suspensão do feito em decorrência de acordo, o 

que em tese inviabiliza a apresentação de Defesa (Embargos).

Assim, cumpra-se na íntegra a Decisão de fls. 29.

A seguir conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 710275 Nr: 5234-54.2012.811.0003

 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: SILVANO VITO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENÍCIO AVELINO SANTOS - 

OAB:15.525/MT, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - OAB:OAB/MT 

5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDENÍCIO AVELINO 

SANTOS, para devolução dos autos nº 5234-54.2012.811.0003, Protocolo 

710275, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003269-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OELTON ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003269-48.2017.8.11.0003 AUTOR: OELTON ROBERTO DA SILVA RÉU: 

EDSON DE LIMA Vistos etc. Ressai dos autos que as partes entabularam 

acordo em audiência de conciliação realizada pelos Conciliadores desta 

Segunda Vara Cível, pugnando por sua homologação. A pretensão 

merece ser acolhida. Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 

(Novo Código de Processo Civil): “Art. 487. Haverá resolução de mérito 

quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação; (...)”. Diante da 

regularidade dos termos da avença entabulada pelas partes, HOMOLOGO 

O ACORDO FORMULADO, nos termos do art. 487, III, “b”, da Lei 13.105/15. 

No mais, suspendo o feito pelo período necessário ao cumprimento do 

acordo. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de setembro de 

2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006291-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO(A))

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCATEL-LUCENT BRASIL S.A (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO VITAL CHAVES OAB - SP0257874A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006291-17.2017.8.11.0003. Vistos etc. Analisando os 

autos, observa-se que a requerida Alcatel Lucent Brasil S.A, em sua peça 

defensiva arguiu em preliminar sua ilegitimidade passiva, indicando a 

empresa TCT Mobile Telefones Ltda como parte legítima para figurar no 

polo passivo da lide (Num. 10834219). A empresa TCT Mobile Telefones 

Ltda, na qualidade de terceiro interessado, ingressou espontaneamente no 

feito, reconhecendo sua legitimidade processual, pugnando pela 

substituição processual, com a exclusão da ré Alcatel Lucent Brasil S.A, 

do polo passivo da demandada. Intimada para apresentação de 

impugnação e manifestação acerca dos pedidos do terceiro, a autora 

quedou-se inerte (Num. 13067054). Os artigos 338 e 339, do CPC, 

dispõem que: “Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima 

ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, 

em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. 

(...) Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o 

sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver 

conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de 

indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação.” 

Assim, para evitar futuras alegações de nulidade e nos termos dos artigos 

supra, faculto a demandante o prazo de 15 (quinze) dias, para, querendo, 

requeira a alteração da petição inicial para substituição da ré Alcatel 

Lucent Brasil S.A, ante a alegada ilegitimidade passiva com a indicação da 

terceira - TCT Mobile Telefones Ltda - para substituição processual. Ainda, 

no mesmo prazo supra, determino que a autora traga o termo de entrega 

do aparelho danificado a requerida Dismobras para encaminhamento a 

assistência técnica e/ou qualquer outro documento que comprobatório, 

bem como o extrato bancário/saldo de sua conta junto ao Banco Sicredi, 

para verificação se os dados indicados no email do Id. Num. 10127622. 

Após, conclusos. Intime. Rondonópolis – MT, 05 de novembro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012218-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINO AYALA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR WENCK CONSTRUCOES - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1012218-27.2018.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

pleiteia a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que o 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. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 05 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011531-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LUIZ ARAUJO (AUTOR(A))

MARIA EUNICE GARCIA ARAUJO (AUTOR(A))

DIVINO PAULO DE BRITO (AUTOR(A))

FABIANE FARIAS PEREIRA (AUTOR(A))

VALDIVA FERREIRA CAMPOS (AUTOR(A))

MARLY FERREIRA MARQUES (AUTOR(A))

CENIRA DE FATIMA DE QUADROS (AUTOR(A))

ILDA ROSA NUNES (AUTOR(A))

VANESSA PAES DE SOUZA (AUTOR(A))

DORALICE ROSA DE AMORIM (AUTOR(A))

JOAO RIBEIRO DE AMORIM (AUTOR(A))

LUCIA HELENA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1011531-50.2018.8.11.0003 Vistos etc. Os 

requerentes pleiteiam a concessão da assistência judiciária, alegando não 

terem condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios. Dessa forma, determino que os demandantes tragam 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 (art. 321, do CPC). 

Após, voltem-me conclusos. Rondonópolis-MT, 05 de novembro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006047-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DORNELOS CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID N. 16332275, NO 

PRAZO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008573-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA DOMINGOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO JOSE DOMINGOS OAB - MT12907/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO EDUARDO RAMOS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008573-91.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime a 

requerida para que traga aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, cópia 

atualizada da matrícula nº. 18.016, CRI de Rondonópolis/MT e cópia da 

sentença prolatada nos autos de código nº. 428894 (em trâmite na 2ª Vara 

de Família e Sucessões desta Comarca). Após, conclusos. 

Rondonópolis-MT, 05 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012140-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CHEILA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER OAB - MT23895/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1012140-33.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

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, 05 de 

novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010665-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANE IARA SOUTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAL VITO OAB - MT0019830A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

J. VIRGILIO IMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1010665-42.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

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, 05 de 

novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011175-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KHETLEN DAIANE MARTIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1011175-55.2018.8.11.0003 Vistos etc. I - A 

requerente Solange comparece aos autos e requer a concessão da 

assistência judiciária, alegando não ter condições de pagar as custas 

processuais e honorários advocatícios. II - Para comprovar a alegada 

hipossuficiência, trouxe aos autos a cópia de sua CTPS (Id. 16184151), no 

entanto, no último registro do referido documento consta que a autora foi 

desligada da empresa em que trabalhava em 05 de novembro de 2015. III - 

Dessa forma, determino que a demandante traga aos autos cópia de suas 

três últimas declarações do imposto de renda ou outro comprovante de 

rendimento para comprovar a hipossuficiência financeira, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. IV - 

Intime-a ainda, para que no mesmo prazo alhures concedido traga aos 

autos, o extrato atualizado de seu nome junto ao SERASA/SCPC. V - 

Após, voltem-me conclusos. Rondonópolis-MT, 05 de novembro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011317-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SELICE DE BRITO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1011317-59.2018.8.11.0003 Vistos etc. I - A autora 

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. II - Intime-a ainda para que no mesmo prazo alhures 

concedido, traga aos autos o extrato atualizado de negativação junto ao 

SERASA, bem como junte a fatura, objeto de lide, no valor de R$ 1.260,83 

(um mil duzentos e sessenta reais e oitenta e três centavos), vez que nos 

autos consta somente o boleto para pagamento. III - Cumpra. IV - Após, 

voltem-me conclusos. Rondonópolis-MT, 05 de novembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011566-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVAN ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANTONIA VANDA PINHEIRO DE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ESTADO DO MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1011566-10.2018.8.11.0003 Vistos etc. Após a 

detida análise dos autos, verifica-se que o feito foi endereçado a uma das 

varas da Fazenda Pública desta Comarca, não se sabendo por qual razão 

foi distribuída a esta Vara Cível. Ademais, vê-se que a presente ação foi 

proposta em face do Município de Rondonópolis/MT. Assim, em 

observância ao Provimento nº 10/2003-CM, determino a remessa destes 

autos para uma das varas de Fazenda Pública desta Comarca, as quais 

são competentes para processar e julgar o feito. Encaminhe para a 

correta redistribuição. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de novembro 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011896-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1011896-07.2018.8.11.0003 Vistos etc. A requerente 

comparece aos autos e requer a concessão da assistência judiciária, 

alegando não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 
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advocatícios. Para comprovar a alegada hipossuficiência, trouxe aos 

autos a cópia de sua CTPS (Id. 16289613), no entanto, no último registro 

do referido documento consta que a autora foi desligada da empresa em 

que trabalhava em 30 de abril de 2015. Dessa forma, determino que a 

demandante traga aos autos cópia de suas três últimas declarações do 

imposto de renda ou outro comprovante de rendimento para comprovar a 

hipossuficiência financeira, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de novembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010611-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA BARBOSA ARRUDA OAB - MT0013346A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CESAR DOS SANTOS MEDEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1010611-76.2018.8.11.0003 Vistos etc. Cumpra na 

forma deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Após, 

devolva ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. 

Rondonópolis-MT, 05 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010620-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DOS SANTOS BRANCO (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)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1010620-38.2018.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando que a presente lide versa sobre cobrança de seguro 

obrigatório por acidente de veículos, bem como que é de conhecimento 

público que as seguradoras que integram o polo passivo neste tipo de 

ação só entabulam acordo após a produção de prova pericial, deixo de 

determinar a realização de audiência de conciliação de que trata o artigo 

334, §1º, do CPC/15. Defiro o pedido de justiça gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Cite a ré, para, querendo, oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 335 

do Código de Processo Civil. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 05 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011843-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FERNANDO CESCON DE MORAIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEUKE APARECIDA RAMOS CAPISTRANO OAB - MT12471/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO JOSÉ CARLOS DO PÁTIO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1011843-26.2018.8.11.0003 Vistos etc. Após a detida 

análise dos autos, verifica-se que o feito foi endereçado a uma das varas 

da Fazenda Pública desta Comarca, não se sabendo por qual razão foi 

distribuída a esta Vara Cível. Assim, em observância ao Provimento nº 

10/2003-CM, determino a remessa destes autos para uma das varas de 

Fazenda Pública desta Comarca, as quais são competentes para 

processar e julgar os feitos envolvendo a Fazenda Pública Municipal. 

Encaminhe para a correta redistribuição. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

05 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011165-11.2018.8.11.0003

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:

VICTOR GABRIEL CAMPELO OLIVEIRA (EXECUTADO)

WILTON OLIVERA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1011165-11.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

exequente 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, 

05 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011310-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Nazih Melhem Hamze (REQUERENTE)

Najia El-amar Hamze (REQUERENTE)

Refaat Naim Charafeddine (REQUERENTE)

Anis Melhem Hamze (REQUERENTE)

Samir Melhem Hamze (REQUERENTE)

Labib Melhem Hamze (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO RODRIGUES FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1011310-67.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime os 

requerentes por meio de seu patrono constituído nos autos para emendar 

a inicial, especificamente para informarem o CEP de endereço do requerido 

cumprindo assim as determinações constantes na Resolução nº. 

021/2011/TP do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no prazo de 

15 (quinze) dias sob pena de indeferimento do pedido (art. 321, do CPC). 

Após, voltem-me conclusos. Rondonópolis-MT, 05 de novembro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011442-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES ALVES OAB - MT16433-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGOESTRELA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1011442-27.2018.8.11.0003 Vistos etc. I – Intime o 

advogado subscritor da exordial, para regularizar a sua representação, 

eis que não costa aos autos, qualquer instrumento de procuração ou 

substabelecimento ao mesmo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido. II – Após, voltem-me conclusos. 

Rondonópolis-MT, 05 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004163-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-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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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004163-24.2017.8.11.0003. Vistos etc. Analisando os 

autos, observa-se que a autora declinou na exordial que quando do 

falecimento do “de cujus” estava grávida de 10 (dez) semanas e, ainda 

pelo que consta na declaração de únicos herdeiros, fora mencionado a 

existência de filho do falecido de nome Anthony G. dos Santos. O artigo 

792 do CC, dispõe que “Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, 

ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital 

segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e 

o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação 

hereditária.” Assim, ante a menção da existência de filho do falecido, na 

condição de herdeiro para o recebimento do prêmio do seguro DPVAT, 

intime a autora para juntar a certidão de nascimento de Anthony G. dos 

Santos, no prazo de 05 (cinco) dias. Ainda, no mesmo prazo supra, 

deverá a demandante trazer o extrato do andamento da Ação de 

Reconhecimento de União Estável que tramita sob o nº 

1003194-72.2018.8.11.0003, inclusive cópia da sentença, se houver. 

Vindo a documentação, dê-se vista a requerida e, após voltem-me os 

autos conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 05 de novembro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001366-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MENDES SONCHINI DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO(A))

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001366-75.2017.8.11.0003. Vistos etc. Com o fito de se 

buscar a verdade real dos fatos, converto o julgamento em diligência e 

determino que a requerida traga aos autos o extrato do cartão nº 

9026055739100283, dos meses de dezembro/2015 a abril de 2016; as 

faturas de cobrança do referido cartão dos meses de janeiro e 

fevereiro/2016, bem como informe se o crédito foi ou não utilizado pela 

demandante e, em caso positivo junte os documentos comprobatórios, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Vindo a documentação, dê-se vista a autora, 

para manifestação no mesmo prazo supra. Após, volte-me conclusos. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 05 de novembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006054-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NISLENE DEUSA DE CASTRO (AUTOR(A))

CHARLENE DEUSA DE CASTRO (AUTOR(A))

THAILENY DEUSA FERRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KENI MARLOVA FORGIARINI OAB - MT16610 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006054-80.2017.8.11.0003. Vistos etc. Observa-se dos 

autos que a autora Thaileny Deusa Ferraz completou a maioridade civil em 

25.07.1999. Assim, intime a patrona das demandantes para regularizar a 

representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. 

Cumpra. Rondonópolis – MT, 05 de novembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005639-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE BASILIO DA SILVA OAB - MT0019029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005639-63.2018.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 05 de 

novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006042-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE MELO CORREIA (EXECUTADO)

HILARIO JOSE MOLINA (EXECUTADO)

ALESSANDRA DE ANDRADE SANTOS MOLINA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKELINE DE SOUSA E SILVA OAB - MT21104/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006042-32.2018.8.11.0003. Vistos etc. Antes de apreciar o 

pedido da credora, certifique a Sra. Gestora o decurso do prazo para 

pagamento do débito e interposição de Embargos à Execução. Após, 
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conclusos. Cumpra. Rondonópolis – MT, 05 de novembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005696-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ZANIN NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ASSIONE SANTOS OAB - SP283602 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005696-18.2018.8.11.0003. Vistos etc. Ante os termos da 

certidão do Id. 16246147, intime a parte executada, por intermédio de seu 

patrono constituído, via DJE, para manifestar acerca do bloqueio dos 

veículos pelo Sistema Renajud (Id. 14411740), no prazo de 05 (cinco) dias. 

No mesmo prazo supra, deverá a exequente declinar se possui interesse 

nos veículos bloqueados, bem como indicar outros bens passíveis de 

penhora e, inclusive juntar o demonstrativo atualizado do débito. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis – MT, 05 de novembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001157-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA (AUTOR(A))

AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA (AUTOR(A))

AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA (AUTOR(A))

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:

PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

PRODUTOS ELETRICOS S/A. (RÉU)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS EXODUS INSTITUCIONAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO LOVIZETTO GONCALVES LEITE OAB - SP315768 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID N. 16332938, NO 

PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001391-25.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAUCEA DE SOUSA FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001391-25.2016.8.11.0003. Vistos etc. Após consulta ao 

Sistema SisconDJ, observa-se que apesar do pagamento ter sido 

realizado de forma diversa, os valores se encontram vinculados ao 

presente feito, conforme extrato anexo. Assim, certifique a Sra. Gestora 

se o depósito foi realizado dentro do prazo previsto no artigo 523, do CPC. 

Em sendo efetuado tempestivamente, intime a credora para manifestação 

em 05 (cinco) dias. Caso seja intempestivo, remeta à contadoria judicial 

para apuração de eventual saldo remanescente do débito, observando os 

termos da r. sentença, do depósito e da multa e honorários fixados na 

decisão do Id. 12720949. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 05 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000239-39.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR BARBOSA DE SOUZA (AUTOR(A))

GISLAINY DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (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):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000239-39.2016.8.11.0003. Vistos etc. Ante o retorno dos 

autos do e. TJMT, intime a autora para manifestar acerca do depósito 

realizado pela requerida (R$ 20.150,18), bem como para informar se a 

quantia satisfaz a integralidade do débito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, remeta o feito a contadoria judicial para apuração do valor das 

custas processuais, conforme condenação imposta pela r. sentença. 

Vindo o cálculo, intime a requerida para pagamento, no prazo de 05 

(cinco) dias. Intime. Cumpra Rondonópolis – MT, 05 de novembro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003768-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UELLINGTON DE OLIVEIRA CORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVINO OLIVEIRA OAB - MT0016922A (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))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003768-32.2017.8.11.0003. Vistos etc. Ante o retorno dos 

autos do e. TJMT, intime a parte autora para manifestar acerca do depósito 

realizado pela requerida (R$ 6.923,09), bem como para informar se a 

quantia satisfaz a integralidade do débito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, remeta o feito a contadoria judicial para apuração do valor das 

custas processuais, conforme condenação imposta pela r. sentença. 

Vindo o cálculo, intime a requerida para pagamento, no prazo de 05 

(cinco) dias. Intime. Cumpra Rondonópolis – MT, 05 de novembro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000239-68.2018.8.11.0003

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:

JOAQUIM FERNANDO LOURENCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000239-68.2018.8.11.0003. Vistos etc. Deixo de apreciar o 

pedido do Num. 15162269, vez que o mesmo deverá ser formulado 

perante o juízo deprecante. Aguarde por 30 (trinta) dias a indicação do 

novo endereço. Vindo a informação cumpra na forma deprecada. 

Havendo o decurso do prazo sem manifestação, devolva a missiva com 

as homenagens de estilo. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 05 de 

novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009384-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PARATEC - PARA RAIOS E ACESSORIOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MERARE FERREIRA OAB - SP364089 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. DOS SANTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1009384-85.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime a parte 

credora para promover o andamento do feito, declinando o atual endereço 

para citação da parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 05 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009419-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE VIEIRA MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JURANDIR VERNEQUE DIAS OAB - MT14813/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI (RÉU)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1009419-45.2017.8.11.0003. Vistos etc. Tendo em vista que 

o Acórdão proferido pelo e. TJMT, não conheceu os termos do Agravo de 

Instrumento nº 1012772-05.2017.8.11.0000 (Num. 13475357 - Pág. 11/12), 

cumpra a decisão proferida no Id. 10717551. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis-MT, 05 de novembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005869-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. SCHWANCK MAGGI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EDINALVA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005869-42.2017.8.11.0003. Vistos etc. Aguarde o 

andamento dos Embargos à Execução associados, sob o nº 

1000449-22.2018..811.0003. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de novembro 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001941-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERANILDA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVIA MARIA LIMA RODRIGUES OAB - MT22248/O (ADVOGADO(A))

MAYARA DOS SANTOS TAVARES OAB - MT21028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Código nº 1001941-83.2017.8.11.0003. Vistos etc. Considerando que em 

caso de acolhimento dos embargos declaratórios opostos pelo 

embargante/requerido, implicará na modificação da decisão recorrida, 

intime o embargado/requerente, na pessoa de seu patrono constituído 

para, querendo, manifestar no prazo 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 

1.023, §2º, do CPC. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 05 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1002213-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HEIDY ERIKA REINGRUBER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEIDY GUTIERREZ MOLINA OAB - SP132934 (ADVOGADO(A))

IZIS RIBEIRO GUTIERREZ OAB - SP278939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA MARIA CORREA PRATES (RÉU)

JOSE CORREA PRATES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002213-43.2018.8.11.0003. Vistos etc. Com base no 

disposto no artigo 10 do CPC, intime a autora para manifestar acerca da 

petição e documentos juntados pelos requeridos no Id. 15861902, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de novembro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002171-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA VIEIRA FRANCA 63157055100 (EXECUTADO)

FRANCISCA VIEIRA DA COSTA (EXECUTADO)

ROSANGELA VIEIRA FRANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002171-28.2017.8.11.0003. Vistos etc. Aguarde o 

andamento dos Embargos à Execução associados, que tramita sob o nº 

1007003-07.2017.8.11.0003. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de 

novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000782-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GONCALVES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000782-08.2017.8.11.0003. Vistos etc. Concedo o prazo 

suplementar e improrrogável de 05 (cinco) dias, para que o banco 

requerido apresente o extrato da conta do requerente (agência nº 0252, 

conta nº 0080927-6), do ano de 2014, bem como o extrato da operação nº 

3100209, descrita no documento do Num. 4802725 - Pág. 3. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007551-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO DINIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1007551-95.2018.8.11.0003 Vistos etc. Cumpra na 

forma deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Após, 

devolva ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. 

Rondonópolis/MT, 05 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007606-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR ALVES FELIPE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO OAB - MT0007859A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

G10 - TRANSPORTES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1007606-46.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista 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. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. 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. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 05 de novembro 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007627-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ARMANDO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE WIGG ABIRACHED OAB - RJ208989 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1007627-22.2018.8.11.0003 Vistos etc. Recebo a 

emenda a inicial na forma apresentada no Id. 15879792. Tendo em vista 

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. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. 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. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 05 de novembro 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007700-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY DE JESUS MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007700-91.2018.8.11.0003 Vistos etc. I - Cite o 

executado para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo 

os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários 

serão reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os 

mesmos poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução 

levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado do 

exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o pagamento 

do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, 

proceda a penhora e avaliação de bens, tantos quantos bastem para o 

pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios. IV – Se o devedor não for encontrado no 

momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias 

seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, 

deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – 

Formalizada a constrição judicial, caso o executado não esteja presente 

no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído e não 

havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser realizada, 

preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a 

penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado for. VI – 

Cientifique o devedor que, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VII – 

Caso o executado reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o 

parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor da execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, 
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pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC). Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. VIII – 

Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de novembro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 268239 Nr: 1977-41.2000.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE NERCINO LAZARO RODRIGUES, GABRIEL 

SOARES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVIAÇÃO AGRÍCOLA JB MUMBACH LTDA, 

CELSO HILDEBRANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL SOARES DA COSTA - 

OAB:MT/5.157, GERALDO ROBERTO PESCE - OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 268239

Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelo credor à fls. 335. Oficie ao Juízo da Vara 

Única de Pedra Preta/MT, deprecado, para que disponibilize a este Juízo, o 

valor constritado nos autos nº 585, a favor do exequente, no montante de 

R$ 8.680,03 (oito mil, seiscentos e oitenta reais e três centavos), vez que 

trata-se de verba de natureza alimentar (honorários advocatícios).

Vindo aos autos as informações, diga o credor.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 25 de outubro de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 8709 Nr: 519-04.1991.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO MARQUES SOARES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 8709.

 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 das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 769051 Nr: 1728-65.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANTUIR MARCOS DA SILVA, JOANA D' ARC FELIX DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITE VIEIRA DA SILVA, JOSE CAETANO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 Código nº 769051

Vistos etc.

1.0 - DO ACORDO ENTABULADO E OFÍCIO À PREFEITURA

Compulsando o caderno processual, observa-se que as partes 

entabularam acordo (fls. 255/256).

Em face da referida avença, foi determinada a expedição de ofício ao 

Departamento de Cartografia e Topografia da Prefeitura de Rondonópolis, 

para que fosse efetuada o levantamento dos imóveis e procedesse nova 

divisão, com prazo de 30 (trinta) dias.

Vê-se à fls. 274, que houve expedição de novo ofício cobrando 

informações/providências do referido Departamento, porém o agente 

público não dignou-se a informar ao Juízo quais providências tomadas.

Dessa forma, determino seja o Diretor/Responsável do Departamento de 

Cartografia e Topografia da Prefeitura, intimado por mandado, para 

responder aos ofícios à fls. 261 e 274, nos quais constam os respectivos 

protocolos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de responder pelo crime 

de responsabilidade/desobediência.

No cumprimento do seu mister, deverá o Meirinho identificar e qualificar o 

servidor desidioso.

2.0 - DO FALECIMENTO DO SR. VANTUIR

Considerando o falecimento do sr. VANTUIR MARCOS DA SILVA, 

determino a retificação do pólo ativo da lide para a inclusão dos herdeiros: 

Paulo, Henrique Félix da Silva, Débora Marcos da Silva, Deivid Marcos da 

Silva, Francisco Marcos da Silva e Wanderson Marcos da Silva. Sendo 

certo que a viúva-meeira Joana D'arc Félix da Silva continua no pólo ativo 

da demanda e representante legal do espólio.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 25 de outubro de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 721788 Nr: 2810-05.2013.811.0003

 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: RONIGLEI DOURADO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON ALVES PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO RAMOS 

BARRIONUEVO JR - OAB:OAB/PR57930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS VARGAS LEITE - 

OAB:11213-A/MT

 Código nº 721788

Vistos etc.

Não havendo irresignação das partes, homologo os honorários periciais 

na forma apresentada à fls. 134.

Intime o expert para designar dia e hora para a realização dos trabalhos, 

sendo certo que a data não poderá ser superior há 20 (vinte) dias, 

contados da data da sua intimação. A conclusão do laudo deverá vir aos 

autos no prazo de 15 (quinze) dias após o início.

Intime o requerido da data designada, devendo o mesmo apresentar o 

automotor ao expert, na data do início dos trabalhos.

 Intime as partes nas pessoas dos respectivos advogados e os 

assistentes técnicos, eventualmente indicados.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 25 de outubro de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 342486 Nr: 10583-19.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LOURENCO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

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

OAB:13241-A/MT

 Código nº 342486

Vistos etc.

Considerando que o objeto da presente lide, diverge do objeto das ações 

afetas aos Recursos Especiais em trâmite no c. STJ, determino o seu 

regular prosseguimento.

Compulsando o caderno processual, observa-se que o executada 
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manejou impugnação ao cumprimento de sentença, não havendo, assim, 

que se falar em verba incontroversa.

Dessa forma, intime o impugnado para manifestar-se sobre a impugnação 

à fls. 599/602, no prazo legal.

Após, voltem-me conclusos para decisão e apreciação do pedido de 

liberação à fls. 656.

 Cumpra.

Rondonópolis-MT, 26 de outubro de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 783277 Nr: 7506-16.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATÁLIA MARTINS DE OLIVEIRA PRESTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA REGINA MARQUES, FERNANDE 

DAMIÃO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, considerando a inação da requerente, que não promoveu os 

atos necessários para o prosseguimento da demanda, bem como 

considerando a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do feito, julgo extinto o processo, com 

amparo no artigo 485, inciso III e IV, do CPC. Condeno a autora ao 

pagamento das custas processuais, restando suspensa sua exigibilidade 

face a mesma ser beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita. Deixo de 

condenar ao pagamento de honorários sucumbenciais, vez que a 

angularização processual não se aperfeiçoou. Com o trânsito em julgado 

ou desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 26 de outubro de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 794940 Nr: 12336-25.2015.811.0003

 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: MAYARA DÉBORA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENIDA S.A

 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: VALÉRIA BAGGIO RICHTER - 

OAB:4676 OAB/MT

 Código nº. 794940.

 Vistos etc.

Ante o pleito formulado pela requerente à fls. 115/116, determino o 

levantamento dos valores depositados nos autos a título de pagamento da 

condenação, observando os dados bancários fornecidos e os termos do 

Provimento nº. 16/2011-CGJ.

 Após, proceda aa remessa dos autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 26 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 432008 Nr: 672-70.2010.811.0003

 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: DANILO JHONATHAN PEREIRA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUILHERME ALVES MOREIRA, MARCOS 

ANTONIO KLAIN DE FARIAS, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, 

VALDEMAR NUNES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CHAGAS 

RIBEIRO - OAB:MT/ 7.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:OAB/PE 

23.748, MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 Ex positis, considerando a inação do requerente, que não promoveu os 

atos necessários para o prosseguimento da demanda, bem como 

considerando a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do feito, julgo extinto o processo, com 

amparo no artigo 485, inciso III e IV, do CPC. Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento dos 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), restando 

suspensa sua exigibilidade face o mesmo ser beneficiário da Assistência 

Judiciária Gratuita. Com o trânsito em julgado ou desistência do prazo 

r e c u r s a l ,  a o  a r q u i v o  c o m  b a i x a  e  a n o t a ç õ e s 

necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 26 de outubro de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 724313 Nr: 5305-22.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAKASHI KAVAVATA, DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WILSON NOE DE CARVALHO, 

JUCINEIA DA SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

FILHO - OAB:MT/6174

 Código nº. 724313.

 Vistos etc.

Ante o pleito formulado pelos exequentes à fls. 709/711, designo 

audiência de conciliação para a data 28 de janeiro de 2019 às 16h40.

 No entanto, considerando que o executado encontra-se devidamente 

representado pelo patrono constituído à fls. 659, intime-o, na pessoa do 

seu causídico, via DJE, para comparecer ao ato.

 Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 26 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 824662 Nr: 4484-13.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA BELLINTANI DELAI, ALBERTO 

JOSE DELAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 824662.

 Vistos etc.

Antes de analisar o pleito formulado pelo exequente à fls. 88, intime-o, na 

pessoa de sua patrona regularmente constituída, via DJE, para trazer aos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, a Matrícula nº. 7.244, do imóvel que se 

pretende penhorar, devidamente atualizada.

 Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos para analisar o 

pedido constante à fls. 88.

 Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 26 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 414675 Nr: 10343-88.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU BBA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINO MARIN
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FERREIRA CARRIÇO - 

OAB:296.685-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13.625-B, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Código Processo nº. 414675

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de penhora e avaliação dos imóveis declinados à fls. 

489-v, sob as matrículas nº. 273, nº. 803, nº. 959, nº. 1871, nº. 4.836, do 

CRI da Comarca de Itiquira/MT; e 10% do imóvel sob matrícula nº. 21.525, 

do CRI da Comarca de Sorriso/MT. A penhora deverá ser realizada até o 

limite da fração pertencente ao devedor, resguardando a meação do 

cônjuge.

 II - A formalização da constrição deverá obedecer ao comando dos 

artigos 844, 845, §1º, da Lei Adjetiva em vigência.

 III – Formalizada a constrição judicial, intime o devedor, seu cônjuge, bem 

como o credor hipotecário, nos termos dos artigos 841, §1º, 842 e 847, do 

CPC.

IV – Havendo o decurso do prazo alhures sem manifestação, expeça 

Carta Precatória para as Comarcas de Itiquira/MT e Sorriso/MT, com prazo 

de 30 (trinta) dias, para avaliação dos imóveis, nos termos do artigo 870 e 

872, do CPC. Após, digam as partes.

V – Intime o credor para que traga aos autos o demonstrativo atualizado 

do débito no prazo de 05 (cinco) dias, para posterior análise do pedido 

constante no item “II” à fls. 490.

VI – Expeça o necessário. Cumpra. Intime.

Rondonópolis-MT, 26 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 823189 Nr: 4046-84.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTINA DE SOUZA RAMOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Código nº 823189Vistos etc.Ao impugnar os honorários propostos pelo 

expert, a instituição financeira limita-se a arguir que estes são 

excessivos.Dessa forma, em respeito aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, homologo o valor dos honorários periciais, na forma 

proposta à fls. 530/532, ou seja, em R$ 4.852,00 (quatro mil e oitocentos e 

cinquenta e dois reais), que se mostra suficiente para remunerar de forma 

digna o trabalho a ser desenvolvido pelo profissional 

mencionado.Determino que o demandado deposite-os em 10 (dez) dias, 

sob pena de se considerar que a parte desiste da produção da prova 

técnica.Mantenho as cominações da decisão à fls. 220. 

Intime.Rondonópolis-MT, 25 de outubro de 2.018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 732203 Nr: 12466-83.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 732203.

 Vistos etc.

Intime a exequente, na pessoa de sua patrona regularmente constituída via 

DJE, para apresentar nos autos o cálculo atualizado da dívida, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me os autos conclusos para análise do pleito formulado à 

fls. 97.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 26 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 701073 Nr: 9051-63.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCTAVIO DELMUTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MORAES 

DE SOUZA (ATUALIZADO) - OAB:14032/MT

 Código nº 701073

Vistos etc.

Considerando a possibilidade de concessão dos efeitos infringentes ao 

aclaratórios opostos à fls. 173/178, intime o embargado para 

manifestar-se, no prazo legal.

Após, voltem-me conclusos para decisão.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 26 de outubro de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 438912 Nr: 7579-61.2010.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A, ITAU SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S.A

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

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - 

OAB:3889/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT

 Código nº. 438912.

 Vistos etc.

Considerando a certidão do Sr. Oficial de Justiça à fls. 522, nomeio em 

substituição ao perito nomeado anteriormente pelo Juízo à fls. 516, o 

Engenheiro Elétrico CÉSAR AUGUSTO LANZARINI, CREA – 1200227972, 

independente de compromisso, com endereço nesta cidade, na Rua Dom 

Pedro II, nº. 1.250, Sala 05, 2º. Andar, Jardim Mato Grosso, telefone (66) 

99984-5162 ou (66) 3425-4473.

 Intime-o para apresentar proposta de honorários. Após, digam as partes.

 Mantenho as demais cominações constantes na decisão à fls. 402 e 422.

 Cumpra.

Rondonópolis-MT, 26 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 727447 Nr: 8320-96.2013.811.0003

 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: HERCULES MONTEIRO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIN SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILTON JUAREZ E SILVA - 

OAB:4191/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 727447.Vistos etc.O princípio da cooperação, onde todos os 

sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em 

tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 

6º, do CPC.Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim 

Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil artigo por artigo(...), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 365 de 531



do processo.Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência.Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo.A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação.Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 26 de outubro de 

2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 715819 Nr: 11139-40.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA CRISTINA BATISTA DE OLIVEIRA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 715819.

 Vistos etc.

Considerando que as tentativas de citação da requerida MARA CRISTINA 

BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS restaram infrutíferas e o autor não logrou 

êxito em localizar o atual paradeiro da mesma, defiro a citação por edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 246, IV, 256, II e 257, III, 

do CPC.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 26 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 286000 Nr: 1317-76.2002.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUILON DE PAULA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARMANDO INACIO, LUCIA 

REGINA COSTA, GUILHERMINA VALERIO MARQUES FERREIRA INACIO, 

ELZIRA CAROLINA BRITO COSTA INÁCIO, JOHN KLEBER MARQUES 

FERREIRA INACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 737777 Nr: 533-79.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 INITMAÇÃO DOS PATRONOS DOS AUTORES PARA VISTA DOS AUTOS, 

PELO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, CONFORME REQUERIDO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 709322 Nr: 4239-41.2012.811.0003

 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): ANDERSON DA SILVA VILARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA PRICILA BICUDO 

RINALDI - OAB:21481/O, MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - 

OAB:18452

 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. 193, 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.: 759594 Nr: 13141-12.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTENIR DOS SANTOS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16864-A

 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. 64/66), bem como, providenciar o andamento do 

feito, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação intimar a 

parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 709088 Nr: 3991-75.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO APARECIDO DOS SANTOS, 

MARIA DOMINGUES DOS SANTOS, ROBSON LUIZ DOS SANTOS

 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 autora para manifestar sobre a carta 

precatória juntada fl. 81/84, no prazo legal, bem como, providenciar o 

andamento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 432019 Nr: 683-02.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDELICE DE OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT, GABRIEL RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - 

OAB:15614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA CIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES DE 

FL. 186/192, PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 414087 Nr: 9721-09.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIRA GUILHERMINA KOHLRAUSCH 

RIETJENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 INTIMAÇÃO DO DR. FABRÍCIO FERRAZ DE ANDRADE PARA VISTA DOS 

AUTOS PELO PRAZO DE 05 DIAS. DECORRIDO O PRAZO, RETORNE AO 

ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 786548 Nr: 8843-40.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAOBION GONÇALVES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO CARMO MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:10508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 419111 Nr: 1452-44.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARUMA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E 

INCORPORACOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMPIO CURVO LEITE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE COSTA GASPARINI - 

OAB:MS/11809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 .Código nº 419111.

Vistos etc.

Intime o executado para juntar certidão de registro de imóveis para 

verificação da existência ou não de bens registrados em seu nome, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Vindo certidão positiva, dê-se vista a exequente e, após voltem-me 

conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 31 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 429687 Nr: 11731-89.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 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

 Intimação do Dra. DICLEIA FERREIRA ROCHA DE SOUZA, sob OAB/MT 

21.728 para retirar os documentos de fl. 14/42, que foi desentranhada e 

se encontra na contra capa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 803060 Nr: 15616-04.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENIZA PIMENTEL CAPOBIANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SAO LUIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSALVO DOS SANTOS SALLES 

- OAB:OAB/MT 15986

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERONDINO RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:136.087 MG

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA MANIFESTAR SOBRE A 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE FL. 152/153, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 429453 Nr: 11533-52.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME, 

FLORISVALDO JOSE BRIGLIADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, INDICANDO BENS PASSÍVEIS DE PENHORA PARA SATISFAÇÃO 

DA DÍVIDA, JUNTANDO, INCLUSIVE O DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO 

DÉBITO, ABATENDO-SE O VALOR LEVANTADO, NO MESMO PRAZO 

SUPRA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VINICIUS 

MANTOVANI, para devolução dos autos nº 5097-67.2015.811.0003, 

Protocolo 777137, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60951 Nr: 9312-19.1997.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSORCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NATANIEL CRUZ, CPC 

CONSTRUCÃO PAVIMENTACÃO E COMERCIO LTDA, ISAC ARAUJO 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:OAB/MT3884, RICARDO KAWASAKI - OAB:15.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EFRAIN ALVES DOS 

ASANTOS, para devolução dos autos nº 9312-19.1997.811.0003, 

Protocolo 60951, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 366727 Nr: 13724-12.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOHAMED IBRAHIM CHARANEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SIQUEIRA ME (RADIADORES E 

EXTINTORES POLAR)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ALEXANDRA SANTANA 

DALBERTO - OAB:7629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA ALEXANDRA 

SANTANA DALBERTO, para devolução dos autos nº 
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13724-12.2005.811.0003, Protocolo 366727, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 367784 Nr: 14281-96.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI BILHALVA, EDINALHA LOPES DA SILVA, JOSE 

ANTONIO TADEU GUILHEN, DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO, SULINA SEGURADORA, IRB - BRASIL 

RESSEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE PIRES DE CAMARGO 

ELIAS - OAB:22349, MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - 

OAB:OAB/MT16943A, MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - 

OAB:13965/MT, SIDRIANA GIACOMOLLI VELASCO - OAB:6216/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAMÃO VILALVA 

JÚNIOR, para devolução dos autos nº 14281-96.2005.811.0003, Protocolo 

367784, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270852 Nr: 3635-03.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO PENOFF DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICK ANDREI 

VIEIRA, para devolução dos autos nº 3635-03.2000.811.0003, Protocolo 

270852, 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.: 814783 Nr: 1126-40.2016.811.0003

 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: EDIMAR RODRIGUES DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DO RETORNO DOS AUTOS DO 

EG. TJMT, BEM COMO PARA REQUEREREM O QUE ENTENDEREM DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL. DECORRIDO O PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO, 

OS AUTOS SERÃO ARQUIVADOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 718394 Nr: 13853-70.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANUEL DE JESUS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, RAYSSA DUARTE MARQUES CABRAL - 

OAB:15.542/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIAN ROSSI M. DA COSTA - 

OAB:11813 MT

 Código nº. 718394.

 Vistos etc.

Compulsando os autos, vê-se que a executada PASSAREDO 

TRANSPORTES AÉREOS LTDA., apesar de ter sido devidamente intimada 

acerca da indisponibilidade da quantia bloqueada pelo sistema Bacenjud à 

fls. 339, permaneceu inerte e deixou transcorrer in albis o prazo para 

manifestação, conforme consta na certidão da Sra. Gestora à fls. 341.

 Desta forma, ante o pleito à fls. 340, defiro o levantamento da quantia 

bloqueada pelo sistema Bacenjud de R$ 23.599,54 (vinte e três mil 

quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) em 

favor do exequente, observando os dados bancários constantes nos 

autos.

 Após, intime o exequente, na pessoa de seu patrono regularmente 

constituído, via DJE, para promover o regular andamento do feito.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 15 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 794290 Nr: 12047-92.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO CLEMENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CLEMENTE 

NAVARRO - OAB:218068/SP, HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E 

NAVARRO - OAB:164.388 SP, JULIANO CESAR CLEMENTE - 

OAB:14340/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627

 Código nº. 794290.

 Vistos etc.

Compulsando os autos, vê-se que a executada ATLÂNTICO FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, apesar 

de ter sido devidamente intimada acerca da indisponibilidade da quantia 

bloqueada pelo sistema Bacenjud à fls. 153, permaneceu inerte e deixou 

transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme consta na 

certidão da Sra. Gestora à fls. 155.

 Desta forma, ante o pleito à fls. 154, defiro o levantamento da quantia 

bloqueada pelo sistema Bacenjud de R$ 4.356,20 (quatro mil trezentos e 

cinquenta e seis reais e vinte centavos) em favor do exequente, 

observando os dados bancários constantes nos autos.

 Após, intime o exequente, na pessoa de seu patrono regularmente 

constituído, via DJE, para promover o regular andamento do feito.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 15 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010568-42.2018.8.11.0003

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:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1010568-42.2018.8.11.0003 Vistos etc. I – Em face 

das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições 

estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O 

bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou 

devidamente provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pela 

autora. II - Determino a restrição judicial do veículo (Placas QCP1597) 

objeto da lide, com a utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o 

§9º, art. 2º, da Lei nº 13.043/14 . Formalizada a Busca e Apreensão, 

voltem-me os autos conclusos para a imediata baixa da restrição, como 

prevê o parágrafo supracitado. III - Expeça um só mandado de busca e 

apreensão do bem descrito na inicial e de citação da parte devedora para 
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contestar o pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova 

redação do § 1º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 

10.931 de 02.08.2004 . IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor 

deverá entregar o bem e seus respectivos documentos, que será 

depositado em mãos do credor, mediante termo de depósito, 

compromissando-o. V – Consigne no mandado, que no prazo de 05 

(cinco) dias da efetivação da medida, o devedora fiduciante, querendo, 

poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus. Neste caso, arbitro honorários advocatícios 

em 10% sobre tais valores. VI - Faça consignar ainda, que a resposta 

poderá ser apresentada mesmo que a devedora tenha se utilizado da 

faculdade de purgar a mora (§ 4º do Decreto 911). VII - Defiro os 

benefícios do artigo 212, do Novel CPC para cumprimento da medida. VIII – 

Quando da apreensão o Meirinho deverá efetuar vistoria prévia, 

relacionando os equipamentos e acessórios existentes, e, ainda, efetuar a 

avaliação do bem. IX – Fica terminantemente proibido o deslocamento do 

veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo para pedido e 

processamento da purgação da mora. O descumprimento desta 

determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel 

depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a efetiva restituição 

do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 05 de novembro 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008466-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER CORREA CADIDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008466-47.2018.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a outorga de tutela antecipada visando obter a suspensão dos 

efeitos da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. O 

artigo 300 do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 

13.105, de 16 de março de 2015, prevê a possibilidade de outorga da 

antecipação de tutela, estabelecendo como requisitos para tal a existência 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame o demandante 

alega não ter firmado qualquer contrato para aquisição de produtos e/ou 

serviços junto à empresa ré, ainda assim, teve seu nome negativado 

perante os órgãos de proteção ao crédito a mando da empresa requerida, 

por um suposto débito de R$ 816,77 (oitocentos e dezesseis reais e 

setenta e sete centavos), conforme Id. 15519348. Nas ações 

declaratórias negativas, em que a parte autora alega a existência da 

relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu 

ensejo à dívida, uma vez que é totalmente impossível ao demandante fazer 

prova de fato negativo. O ônus da prova do fato constitutivo in casu não 

pode ser atribuído ao autor, já que a causa de pedir é justamente não 

haver o fato constitutivo. Assim, nas declaratórias negativas, ao réu é que 

se incumbe provar a existência da relação jurídica. Nesse Sentido: 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO EM 

VIRTUDE DA INEXISTÊNCIA CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. ALEGA A 

RECLAMANTE QUE SEU NOME RESTOU INSCRITO NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO EM RAZÃO DE DÉBITO INDEVIDO, VEZ QUE 

JAMAIS CONTRATOU OS SERVIÇOS DA RECLAMADA. TUTELA 

ANTECIPADA CONCEDIDA A FIM SUSPENDER A INSCRIÇÃO DO NOME DA 

RECLAMANTE JUNTO AO SCPC. (...) É EVIDENTE A REPERCUSSÃO 

NEGATIVA GERADA PELA INSCRIÇÃO INDEVIDA, TENDO EM VISTA QUE 

TAL FATO ACARRETA EFEITOS PREJUDICIAIS EM DIVERSOS ASPECTOS 

DA VIDA CIVIL, NÃO SÓ LIMITANDO IMEDIATAMENTE A OBTENÇÃO DE 

CRÉDITO, MAS ATENTANDO CONTRA O PATRIMÔNIO IDEAL FORMADO 

PELA IMAGEM IDÔNEA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA. 

PEDIDO DE MINORAÇÃO NÃO ACOLHIDO. MONTANTE INDENIZATÓRIO 

ESCORREITO, UMA VEZ QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO O CARÁTER 

PUNITIVO DO INSTITUTO. (...). UNÂNIME. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0001601-22.2015.8.16.0090/0 - Ibiporã - Rel.: Fernando Swain Ganem - - 

J. 06.11.2015) Ante as ponderáveis razões apresentadas - 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, e de tudo mais que dos autos consta, concedo 

a antecipação dos efeitos do mérito da questão. Determino seja oficiado 

aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SCPC) para a suspensão 

dos efeitos da negativação do nome do autor de seus bancos de dados 

referente aos títulos descritos na inicial, 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). De outro turno, 

tendo em vista 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. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. 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. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 05 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010634-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILZA CAROLINA DE SOUZA ORTIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI OAB - MT0019871A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOPSON AURELIANO ORTIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1010634-22.2018.8.11.0003 Vistos etc. Após a detida 

análise dos autos, verifica-se que o feito foi endereçado a uma das varas 

de Família e Sucessões desta Comarca, não se sabendo por qual razão 

foi distribuída a esta Vara Cível. Assim, reconheço a incompetência deste 

Juízo e determino a redistribuição do processo ao Juízo de uma das Varas 

de Família e Sucessões desta Comarca, a qual é competente para 

processar e julgar o feito de execução de alimentos. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 05 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007449-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS WITTE (AUTOR(A))

GELSON BENTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANNE RODRIGUES SILVA OAB - MT20349/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
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.Processo nº 1007449-10.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime o autor para 

esclarecer a que título foi procedido o depósito da quantia de R$ 260,38 

(duzentos e sessenta reais e trinta e oito centavos) - Num. 15064102, vez 

que as custas processuais são recolhidas mediante emissão de guia 

p r ó p r i a  j u n t o  a o  s i t e  d o  e .  T J M T 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/consulta/guias-do-processo/) e não por 

meio de depósito na conta única. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) 

dias para que o demandante proceda o correto recolhimento/pagamento 

das custas/despesas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição do presente feito. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de 

novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1003474-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO MARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO JOSE ROSA (REQUERIDO)

RJR EXTRACAO DE MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003474-43.2018.8.11.0003. Vistos etc. I - Considerando 

que a tutela cautelar foi efetivada com o arresto formalizado no Id. 

15170392; considerando, ainda, a formalização do pedido principal como 

“Ação de Execução de Título Extrajudicial”, determino a conversão do 

pedido cautelar em pedido principal procedendo a Sra. Gestora as 

retificações necessárias junto ao Sistema PJE. II - Cite os executados, por 

ARMP, para pagamento do débito descrito no cálculo do Num. 14283617 

(R$ 71.714,70), no prazo de 03 (três) dias. III - Fixo os honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. 

No caso de pagamento integral da dívida, os honorários serão reduzidos 

pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os mesmos poderão ser 

elevados ao importe de 20% (vinte por cento), quando rejeitados os 

embargos à execução ou ao final da execução levando em consideração 

o trabalho realizado pelo advogado do exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do 

CPC). IV - Não formalizado o pagamento do débito e não havendo 

nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, proceda a conversão do 

arresto em penhora V – Cientifique os devedores que, independentemente 

de penhora, depósito ou caução, poderão opor-se à execução por meio 

de embargos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada do ato 

citatório (art. 915, CPC). VI – Caso os executados reconheçam o crédito 

do exequente, poderá efetuar o parcelamento do débito, mediante o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, acrescido das 

custas e dos honorários advocatícios, pagando o saldo restante em 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

1% (um por cento) ao mês (art. 916, do CPC). Após a formalização do 

depósito, dê-se vista ao credor. VII – Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 05 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001733-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN MELLO WALTER (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001733-02.2017.8.11.0003. Vistos etc. Considerando que 

as tentativas de citação do requerido restou infrutífera e a autora não 

logrou êxito em localizar o atual paradeiro do mesmo, hei por bem deferir a 

citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 246, 

IV, 256, II e 257, III, do CPC, observando que a demandante é beneficiária 

da justiça Gratuita. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 05 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005201-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LORIJANE SANTOS MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO OAB - MT18454/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005201-71.2017.8.11.0003. Vistos etc. Analisando os 

autos, observa-se que o “de cujus” era casado com a demandante, com 

quem possuía o filho menor Wenzo Gabryel Oliveira Santos, conforme 

constou na certidão de óbito do Id. 9246628 e na certidão de nascimento 

no Num. 16144940. O artigo 792 do CC, dispõe que “Na falta de indicação 

da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a 

que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não 

separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, 

obedecida a ordem da vocação hereditária.” Assim, ante a existência de 

outro herdeiro para o recebimento do prêmio descrito nos autos e com 

base nos princípios da economia e celeridade processual, defiro a 

inclusão do menor Wenzo Gabryel Oliveira Santos, no polo ativo da lide, 

devendo a Sra. Gestora proceder as alterações necessárias junto ao 

Sistema PJE. Intime o patrono da autora, para regularizar sua 

representação processual em relação ao menor Wenzo Gabryel Oliveira 

Santos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime a requerida acerca dos 

termos desta decisão. Havendo a presença de menor no polo ativo da lide, 

ouça o representante do Ministério Público, nos termos do artigo 178, II, do 

CPC. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001185-11.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO PEREIRA GODOI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLE DE MATOS SOARES OAB - MT0009920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001185-11.2016.8.11.0003. Vistos etc. SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A, qualificada nos autos, 

ingressou com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da sentença proferida NO 

Id. 11225146. De conformidade com o disposto no art. 1.022 do CPC, 

cabem embargos de declaração quando a decisão contiver obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material. Assim, se depreende que o recurso 

aviado não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, que 

condicionam sua oposição à verificação concreta de obscuridade, 

contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o 

Órgão Judicante. Por isso mesmo, não se presta o recurso de embargos 

de declaração para a rediscussão da questão, com base no 

inconformismo da parte com a solução adotada, porque esta espécie 

recursal destina-se apenas a integrar a prestação jurisdicional, retirando 

do julgado, eventuais vícios especificamente elencados no rol do artigo 

1.022, do CPC. Vê-se que a decisão atacada apreciou toda a matéria 

submetida a julgamento, não estando compelido o juízo a adotar, como 

fundamentos, os argumentos expendidos pelo ora embargante, porquanto 

"o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem 

se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJESP 115/207) (in 
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"Código de Processo Civil", Theotônio Negrão, 24a ed., p. 393). O 

respeitado JOSÉ FREDERICO MARQUES assim se manifesta: "O que, 

porém, não se admite, é que se inove além dos limites da simples 

declaração, para, indevidamente, corrigirem-se errores in judicando ou in 

procedendo, como se o recurso fosse de embargos infringentes. Há nos 

embargos de declaração "um pronunciamento integrativo-retificador": não 

se elimina o acórdão embargado, que é apenas completado para que, em 

seu conteúdo, fique suficientemente claro e completo". ("Manual de Direito 

Processual Civil", Millenium Editora, 1998, volume III, página 227). Ademais, 

não há como a embargada manifestar desconhecimento dos termos da 

decisão saneadora do Id. 4495205, que apreciou as preliminares arguidas, 

vez que naquela oportunidade fora designada audiência, a qual a 

recorrente esteve presente ao ato. Destarte, observa-se que não há nos 

pontos delimitados pela embargante qualquer esclarecimento a ser 

prestado nesta oportunidade, de modo que os presentes embargos 

declaratórios devem ser rejeitados. Logo, não estão presentes os 

pressupostos específicos para o cabimento dos embargos de declaração. 

Ex positis, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade a ser sanada, rejeito os embargos de declaração interpostos. 

Mantendo a decisão em todos os seus termos e fundamentos. Após o 

decurso do prazo recursal, encaminhe os autos ao e. TJMT para 

apreciação do Recurso de Apelação interposto pelo autor. Intime. 

Rondonópolis-MT, 05 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003669-96.2016.8.11.0003

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:

RONILDO JOSE CAMARGO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

RONILDO JOSE CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003669-96.2016.8.11.0003. Vistos etc. Os devedores 

foram citados por edital e deixaram transcorrer in albis o prazo para 

pagamento do débito e interposição dos embargos, conforme se vê no 

Num. 16108706. O artigo 72, II, do CPC estabelecer que: “Art. 72 - O juiz 

nomeará curador especial ao: (...) II –réu preso revel, bem como ao réu 

revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído 

advogado.” Registra-se, ainda, que a questão já se encontra sumulada 

pelo e. STJ, com a edição da Súmula 196, senão vejamos: “Ao executado 

que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado 

curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos.” 

Dessa forma, objetivando evitar futuras alegações de vícios e nulidades 

dos atos processuais, nomeio Curadora Especial na pessoa da Defensora 

Pública que atua junto à Terceira Vara Cível nesta Comarca, aos revéis 

citado por edital. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de novembro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004571-49.2016.8.11.0003

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:

ISMAIR DE PAIVA RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004571-49.2016.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Honda S.A Requerido: Ismair de Paiva Ramos Vistos 

etc. Banco Honda S.A, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO contra Ismair de Paiva Ramos, também qualificado 

no processo, objetivando o cumprimento de contrato firmado entre as 

partes, com cláusula de alienação fiduciária, mediante pagamento do 

débito ou entrega do bem. O autor diz que o réu tornou-se inadimplente e 

foi constituído em mora ao deixar de cumprir a obrigação mensal, 

assumida no contrato firmado entre as partes, cujo objeto foi dado em 

alienação fiduciária. Afirma que o devedor deixou de quitar as parcelas 

pactuadas, a partir de Agosto/2016 e, em face da inadimplência, requer a 

apreensão do bem, liminarmente. Ao final requer a posse definitiva do 

veículo. Juntou documentos. Deferida a liminar, a medida foi devidamente 

cumprida (Num. 3683835). Citado, o réu não apresentou contestação 

(Num. 16110027). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. O feito enseja julgamento antecipado, na forma do 

artigo 355, incisos I e II do CPC. Além da revelia do demandado, a prova 

trazida aos autos é suficiente para o desfecho da questão. À luz dos 

documentos juntados na inicial verifica-se que o bem, objeto do pedido de 

busca e apreensão, foi dado em alienação fiduciária, a favor do requerido, 

em contrato firmado entre as partes (Num. 3682644). Ressalta-se, 

também, que o devedor é inadimplente e, devidamente citado, não 

ofereceu defesa. Assim, em face da revelia, aliada à prova produzida pelo 

autor, restou demonstrada a veracidade dos fatos que ensejam o 

deferimento da pretensão inicial, por estar amparada em legislação 

específica – Decreto-Lei nº 911/69. Ex positis, julgo procedente o pedido 

formulado na exordial. Torno definitiva a medida liminar, consolidando a 

posse e propriedade do veículo descrito na inicial. Condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

artigo 85, § 2º, do CPC. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis – MT, 05 de novembro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1006474-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NAYRO LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA NUNES VANNI OAB - MT12391/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006474-85.2017.8.11.0003. Ação de Liquidação de 

Sentença Exequente: Nayro Lima de Oliveira Executada: Ympactus 

Comercial Ltda Vistos etc. NAYRO LIMA DE OLIVEIRA, qualificado nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA contra 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA, também qualificada no processo. O pedido 

de concessão das benesses da Justiça Gratuita foi indeferido, sendo 

determinado o recolhimento das custas processuais (Num. 13532219), 

tendo o exequente pleiteado o pagamento ao final do processo, o que foi 

indeferido. Intimado para o devido recolhimento, o credor quedou-se inerte, 

deixando transcorrer in albis o prazo sem o pagamento das custas (Num. 

16109666). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. 

A hipótese é de extinção do processo ante a ausência do recolhimento do 

valor das despesas iniciais. O artigo 290, do CPC, prevê 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”. Ressalto que além da previsão no ordenamento 

jurídico vigente, a possibilidade de extinção do feito ante a ausência do 

recolhimento das custas vem disciplinada na CNGC/MT, no item 2.14.2.1 - 

“Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará 

o fato, enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento sem 

resolução do mérito com o arquivamento definitivo pela secretaria (...)”. 

Percebe-se que o exequente não efetuou o recolhimento das despesas 

iniciais do cartório distribuidor no prazo estipulado, apesar de devidamente 

intimado, na pessoa de seu patrono constituído, descumprindo o comando 

estabelecido no artigo 290, do CPC e pela CNGC/MT. Ex positis, 

considerando a inércia do credor, que não promoveu os atos necessários 

para o prosseguimento do feito, no tocante ao recolhimento das custas 

iniciais, julgo extinto o processo, com amparo no artigo 485, inciso IV e X, 

do CPC e determino o cancelamento/baixa da distribuição com base no art. 

290, do CPC. Sem custas, face as determinações constantes na CNGC e 

sem verba honorária uma vez que a angularização não se aperfeiçoou. 

Transitada em julgado remeta os autos ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 05 de novembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO
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4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003614-48.2016.8.11.0003

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:

MORAES DE MENEZES & ARAUJO PEDROSO LTDA - ME (RÉU)

ADRIANO MORAES DE MENEZES (RÉU)

MARA JANE ARAUJO PEDROSO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001397-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR MAGALHAES MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do Advogado do Autor para apresentar seu cliente na data 

designada para a audiência, a fim de que possa participar da perícia.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003038-84.2018.8.11.0003

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))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS CARVALHO DA CRUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, em cumprimento ao 

r.mandado, diligenciei até o endereço mencionado, e não localizei o bem 

objeto da apreensão, indaguei alguns vizinhos, sem sucesso. Assim, 

devolvo o mandado para os devidos fins. RONDONÓPOLIS/MT, 28 de 

junho de 2018. JOCIELI DE LIMA SILVEIRA Oficial de Justiça SEDE DO 4ª 

VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008262-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C W S TELES TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACOES - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO(A))

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCA LARGA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN OAB - 181.905.291-53 (PROCURADOR)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - 005.559.871-40 (PROCURADOR)

 

Intimação das partes acerca da designação de audiência de instrução que 

se realizará no dia 21/03/ 2019, às 15 horas. Registro aos patronos que 

deverão se atentar ao disposto no caput do art. 455 do CPC, a 

saber:"Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por 

ele arrolada da, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo.”

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003392-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PHD GUINDASTES LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIEGE DORNELLES ESCOBAR OAB - RS94964 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCLUSIVA TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE DE CARGAS E 

PASSAGEIROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002871-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE HONORIO BONTEMPO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, em cumprimento ao r. 

mandado, diligenciei até o endereço descrito, bem como pela comarca, 

entretanto, não encontrei o bem objeto da busca. Dessa forma, não foi 

possível dar cumprimento aos termos do mandado. RONDONÓPOLIS/MT, 7 

de junho de 2018. MATIAS ROCHA Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA 

CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009306-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LEITAO BARROS OAB - MG120208 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL COSMOS DA SILVA NETO (REQUERIDO)

JOSE CARLOS ROVERI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes acerca da designação de audiência de instrução que 

se realizará no dia 27/03/ 2019, às 15 horas. Registro aos patronos que 

deverão se atentar ao disposto no aput do art. 455 do CPC, a saber:"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.”

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002507-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI NUNES BARBOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico e dou fé que não foi possível 

proceder ao determinado no r. mandado, haja vista, apesar das 

diligências, não ter localizado o bem descrito no r. mandado. Portanto, 

devolvo o r. mandado, aguardo novas determinações. 

RONDONÓPOLIS/MT, 7 de agosto de 2018. JOACYR SILVA DA COSTA 

Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000308-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SILVA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ILDO ROQUE GUARESCHI OAB - MT5417/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR DA SILVA CARVALHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, não foi possível CITAR E 

INTIMAR PAULO CESAR DA SILVA, face não ter localizado o mesmo, 

sendo informado pelo Sr., João Luiz,sobrinho do Sr. Jhony Soares Santos, 

atual morador, que desconhece o paradeiro do mesmo, bem como seu 

atual endereço. RONDONÓPOLIS/MT, 7 de junho de 2018. NEY FERNANDO 

DA NOBREGA Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003795-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEVERTON DE SOUSA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que em cumprimento ao 

presente mandado dirigi-me ao endereço indicado e lá estando não foi 

possível proceder a apreensão do bem descrito no presente mandado 

tendo em vista não tê-lo encontrado, nem o requerido Heverton de Sousa 

Silva para informar onde o mesmo poderia ser localizado. 

RONDONÓPOLIS/MT, 16 de julho de 2018. VALDIR SERGIO ZAMBONATTO 

Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010087-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIO DE ARAUJO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010087-16.2017.8.11.0003. 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT onde, ao contestar a ação, a parte requerida 

alegou a preliminar de INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO ANTERIOR. Pois bem. Inicialmente cumpre consignar que 

este Juízo mantinha o entendimento de que o prévio requerimento da 

indenização na via administrativa não era elemento necessário para o 

ingresso da ação judicial. Todavia, considerando que recente 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso tem sido em sentido contrário, este juízo 

necessariamente passa a acompanhar a orientação das Instâncias 

Superiores, exigindo a comprovação do prévio requerimento administrativo 

como condição para a propositura da ação judicial. Ilustro: 

“EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE 

CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO - 

ATENDIMENTO DE REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA PELO STF (RE 

N.º 631240 E 839.314) - CONTESTAÇÃO APRESENTADA TORNANDO 

CONTROVERTIDA A MATÉRIA - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – 

ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SETENÇA 

CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.. 1- “A recente 

orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do 

prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício 

do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação de mérito, 

está caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 

631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712)” (Ap 22022/2017, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).” (NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRÉVIO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL– CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Se a parte autora não demonstrar o prévio requerimento 

administrativo, mesmo depois de intimada para colacionar tal documento 

nos autos, é o caso de extinção da ação, em razão da ausência de 

pretensão resistida e, consequentemente, de interesse processual. O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011.” (Ap 155326/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2018, 

Publicado no DJE 10/08/2018). “QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADOAPELAÇÃO N. 1025437.27.2017.8.11.0041APELANTE(S):PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO(S):JOÃO 

MARCOS DA SILVA SAMPAIO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – DOCUMENTO JUNTADO PELO 

AUTOR – INTERESSE DE AGIR VERIFICADO – RECUSA AO PAGAMENTO 

DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA 

DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO 

DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – MULTA – ART. 80, 

INCISOS I E VII DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – INVIABILIDADE – 

VALOR MÁXIMO JÁ FIXADO NA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA DOS 

LIMITES DO ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011). 

Se ao ajuizar a demanda a parte trouxe aos autos o documento que 

comprova a realização do pedido na via administrativa, fica evidenciado o 

interesse de agir.A inadimplência com o seguro obrigatório DPVAT não 

legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).A 

arguição de teses recursais manifestamente infundadas, pacificadas e 

sumuladas representa as hipóteses do art. 80, I e IV do CPC, o que impõe 

a aplicação de multa por litigância de má-fé.Os honorários advocatícios 

fixados no máximo legal (20% da condenação) não comportam majoração 

na fase recursal, sob pena de violação ao art. 85, §11 do CPC.”. (RUBENS 
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DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018). Todavia, imperioso 

ressaltar que a presente ação já foi recebida e o feito encontra-se pronto 

para a inclusão no Mutirão do DPVAT. Assim, em homenagem ao princípio 

da celeridade processual, hei por bem em afastar a preliminar arguida, 

haja vista que a petição inicial foi recebida sem a exigência da 

comprovação do prévio requerimento administrativo e o processo já 

encontra-se em fase avançada. Consigno que referida condição passará 

a ser exigida para a propositura de novas ações, cujas iniciais só serão 

recebidas ante a comprovação do prévio requerimento administrativo. No 

mais, verifico que 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 15:50 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005934-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DA SILVA GUSMAO (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))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005934-37.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): GILSON DA SILVA GUSMAO 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 - – FALTA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS: 

Sustenta a requerida que a ação deve ser extinta sem julgamento do 

mérito em razão da parte autora não ter carreado ao feito aos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda. Todavia, a ré sequer indica 

quais seriam esses documentos. Desta feita, considerando que a inicial 

está suficientemente instruída, e que a requerida não indicou qual o 

documento que entende ausente, REJEITO A PRELIMINAR. Determino, no 

entanto, a intimação da parte autora para que traga aos autos, em 05 dias, 

os seus documentos pessoais. 03 - INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR: Pois bem. Inicialmente cumpre 

consignar que este Juízo mantinha o entendimento de que o prévio 

requerimento da indenização na via administrativa não era elemento 

necessário para o ingresso da ação judicial. Todavia, considerando que 

recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso tem sido em sentido contrário, este 

juízo necessariamente passa a acompanhar a orientação das Instâncias 

Superiores, exigindo a comprovação do prévio requerimento administrativo 

como condição para a propositura da ação judicial. Ilustro: 

“EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE 

CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO - 

ATENDIMENTO DE REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA PELO STF (RE 

N.º 631240 E 839.314) - CONTESTAÇÃO APRESENTADA TORNANDO 

CONTROVERTIDA A MATÉRIA - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – 

ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SETENÇA 

CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.. 1- “A recente 

orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do 

prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício 

do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação de mérito, 

está caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 

631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712)” (Ap 22022/2017, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).” (NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRÉVIO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL– CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Se a parte autora não demonstrar o prévio requerimento 

administrativo, mesmo depois de intimada para colacionar tal documento 

nos autos, é o caso de extinção da ação, em razão da ausência de 

pretensão resistida e, consequentemente, de interesse processual. O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011.” (Ap 155326/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2018, 

Publicado no DJE 10/08/2018). “QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADOAPELAÇÃO N. 1025437.27.2017.8.11.0041APELANTE(S):PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO(S):JOÃO 

MARCOS DA SILVA SAMPAIO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – DOCUMENTO JUNTADO PELO 

AUTOR – INTERESSE DE AGIR VERIFICADO – RECUSA AO PAGAMENTO 

DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA 

DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO 

DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – MULTA – ART. 80, 

INCISOS I E VII DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – INVIABILIDADE – 

VALOR MÁXIMO JÁ FIXADO NA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA DOS 

LIMITES DO ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011). 

Se ao ajuizar a demanda a parte trouxe aos autos o documento que 

comprova a realização do pedido na via administrativa, fica evidenciado o 

interesse de agir.A inadimplência com o seguro obrigatório DPVAT não 

legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).A 

arguição de teses recursais manifestamente infundadas, pacificadas e 
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sumuladas representa as hipóteses do art. 80, I e IV do CPC, o que impõe 

a aplicação de multa por litigância de má-fé.Os honorários advocatícios 

fixados no máximo legal (20% da condenação) não comportam majoração 

na fase recursal, sob pena de violação ao art. 85, §11 do CPC.”. (RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018). Todavia, imperioso 

ressaltar que a presente ação já foi recebida e o feito encontra-se pronto 

para a inclusão no Mutirão do DPVAT. Assim, em homenagem ao princípio 

da celeridade processual, hei por bem em afastar a preliminar arguida, 

haja vista que a petição inicial foi recebida sem a exigência da 

comprovação do prévio requerimento administrativo e o processo já 

encontra-se em fase avançada. Consigno que referida condição passará 

a ser exigida para a propositura de novas ações, cujas iniciais só serão 

recebidas ante a comprovação do prévio requerimento administrativo. 4 – 

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 16:10 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. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009885-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN FERNANDO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-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))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 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: 01 - DA 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES AO RECEBIMENTO DO 

SEGURO DPVAT - PRÊMIO NÃO PAGO PELA PARTE AUTORA - 

PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. A preliminar invocada pela requerida não 

comporta acolhimento, na medida em que a Súmula 257 do STJ determina 

que a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização”. A Súmula 257 do 

STJ determina que "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 Veja-se: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – DPVAT – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO 

– IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO 

– DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORADOS EM 

SEDE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A Súmula 257 

do STJ determina que "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."Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a 

analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte 

recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, 

solucionando o objeto da lide.Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao 

julgar o Recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária 

anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado 

em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 

2º, do art. 85, do CPC.”. (Ap 35608/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018). Isto posto, REJEITO 

A PRELIMINAR. 02 - INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO ANTERIOR: Pois bem. Inicialmente cumpre consignar que 

este Juízo mantinha o entendimento de que o prévio requerimento da 

indenização na via administrativa não era elemento necessário para o 

ingresso da ação judicial. Todavia, considerando que recente 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso tem sido em sentido contrário, este juízo 

necessariamente passa a acompanhar a orientação das Instâncias 

Superiores, exigindo a comprovação do prévio requerimento administrativo 

como condição para a propositura da ação judicial. Ilustro: 

“EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE 

CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO - 

ATENDIMENTO DE REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA PELO STF (RE 

N.º 631240 E 839.314) - CONTESTAÇÃO APRESENTADA TORNANDO 

CONTROVERTIDA A MATÉRIA - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – 

ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SETENÇA 

CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.. 1- “A recente 

orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do 

prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício 

do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação de mérito, 

está caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 

631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712)” (Ap 22022/2017, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).” (NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 375 de 531



COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRÉVIO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL– CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Se a parte autora não demonstrar o prévio requerimento 

administrativo, mesmo depois de intimada para colacionar tal documento 

nos autos, é o caso de extinção da ação, em razão da ausência de 

pretensão resistida e, consequentemente, de interesse processual. O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011.” (Ap 155326/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2018, 

Publicado no DJE 10/08/2018). “QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADOAPELAÇÃO N. 1025437.27.2017.8.11.0041APELANTE(S):PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO(S):JOÃO 

MARCOS DA SILVA SAMPAIO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – DOCUMENTO JUNTADO PELO 

AUTOR – INTERESSE DE AGIR VERIFICADO – RECUSA AO PAGAMENTO 

DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA 

DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO 

DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – MULTA – ART. 80, 

INCISOS I E VII DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – INVIABILIDADE – 

VALOR MÁXIMO JÁ FIXADO NA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA DOS 

LIMITES DO ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011). 

Se ao ajuizar a demanda a parte trouxe aos autos o documento que 

comprova a realização do pedido na via administrativa, fica evidenciado o 

interesse de agir.A inadimplência com o seguro obrigatório DPVAT não 

legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).A 

arguição de teses recursais manifestamente infundadas, pacificadas e 

sumuladas representa as hipóteses do art. 80, I e IV do CPC, o que impõe 

a aplicação de multa por litigância de má-fé.Os honorários advocatícios 

fixados no máximo legal (20% da condenação) não comportam majoração 

na fase recursal, sob pena de violação ao art. 85, §11 do CPC.”. (RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018). Todavia, imperioso 

ressaltar que a presente ação já foi recebida e o feito encontra-se pronto 

para a inclusão no Mutirão do DPVAT. Assim, em homenagem ao princípio 

da celeridade processual, hei por bem em afastar a preliminar arguida, 

haja vista que a petição inicial foi recebida sem a exigência da 

comprovação do prévio requerimento administrativo e o processo já 

encontra-se em fase avançada. Consigno que referida condição passará 

a ser exigida para a propositura de novas ações, cujas iniciais só serão 

recebidas ante a comprovação do prévio requerimento administrativo. 

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 16:30 

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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004789-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVALDO GOMES SANTANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que diligenciei ao endereço 

mencionado no mandado e lá estando não foi possível proceder a BUSCA 

e APREENSÃO do veículo mencionado no mandado tendo em vista não ter 

localizado o mesmo e nem o requerido. Assim, devolvo o presente no 

aguardo de novas determinações. RONDONÓPOLIS/MT, 5 de setembro de 

2018. SUELY ROSA LEVENTI Oficiala de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL 

DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005203-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ALVES PEREIRA OAB - 019.307.161-41 (PROCURADOR)

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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005203-07.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): LEANDRO ALVES PEREIRA PROCURADOR: JOSE ALVES 

PEREIRA 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 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 - COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE 

TERCEIRO: Sustenta a requerida que a ação deve ser extinta sem 
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julgamento do mérito em razão da parte autora ter apresentado 

comprovante de endereço em nome de terceiro. Todavia, segundo o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tal 

fato não tem o condão de gerar a extinção do feito. Veja-se: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – AUSÊNCIA DE PROVA DA INVALIDEZ E COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO EM NOME DO AUTOR – EMENDA À INICIAL - INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – 

DECISÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - 

PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.A extinção 

do processo por ausência de laudo médico e comprovante de endereço 

em nome do autor caracteriza excesso de formalismo que ofende o direito 

de acesso à justiça.” (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 

03/07/2018). Isto posto, REJEITO A PRELIMINAR. 3 – IRREGULARIDADE DA 

REPRESENTAÇÃO: Assiste razão á ré quando afirma que o autor está 

indevidamente representados nos autos, devendo ser juntado ao feito a 

comprovação de que o seu irmão é seu representante legal. Nesse 

contexto, determino a intimação do autor para que, no mesmo prazo 

anteriormente citado, regularize a representação, carreando o documento 

pertinente aos autos, ou indicando o Id em que o mesmo se encontra 

juntado, caso já tenha sido apresentado. 4 - INÉPCIA DA INICIAL POR 

FALTA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR: Pois bem. Inicialmente 

cumpre consignar que este Juízo mantinha o entendimento de que o prévio 

requerimento da indenização na via administrativa não era elemento 

necessário para o ingresso da ação judicial. Todavia, considerando que 

recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso tem sido em sentido contrário, este 

juízo necessariamente passa a acompanhar a orientação das Instâncias 

Superiores, exigindo a comprovação do prévio requerimento administrativo 

como condição para a propositura da ação judicial. Ilustro: 

“EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE 

CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO - 

ATENDIMENTO DE REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA PELO STF (RE 

N.º 631240 E 839.314) - CONTESTAÇÃO APRESENTADA TORNANDO 

CONTROVERTIDA A MATÉRIA - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – 

ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SETENÇA 

CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.. 1- “A recente 

orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do 

prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício 

do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação de mérito, 

está caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 

631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712)” (Ap 22022/2017, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).” (NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRÉVIO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL– CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Se a parte autora não demonstrar o prévio requerimento 

administrativo, mesmo depois de intimada para colacionar tal documento 

nos autos, é o caso de extinção da ação, em razão da ausência de 

pretensão resistida e, consequentemente, de interesse processual. O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011.” (Ap 155326/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2018, 

Publicado no DJE 10/08/2018). “QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADOAPELAÇÃO N. 1025437.27.2017.8.11.0041APELANTE(S):PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO(S):JOÃO 

MARCOS DA SILVA SAMPAIO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – DOCUMENTO JUNTADO PELO 

AUTOR – INTERESSE DE AGIR VERIFICADO – RECUSA AO PAGAMENTO 

DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA 

DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO 

DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – MULTA – ART. 80, 

INCISOS I E VII DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – INVIABILIDADE – 

VALOR MÁXIMO JÁ FIXADO NA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA DOS 

LIMITES DO ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011). 

Se ao ajuizar a demanda a parte trouxe aos autos o documento que 

comprova a realização do pedido na via administrativa, fica evidenciado o 

interesse de agir.A inadimplência com o seguro obrigatório DPVAT não 

legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).A 

arguição de teses recursais manifestamente infundadas, pacificadas e 

sumuladas representa as hipóteses do art. 80, I e IV do CPC, o que impõe 

a aplicação de multa por litigância de má-fé.Os honorários advocatícios 

fixados no máximo legal (20% da condenação) não comportam majoração 

na fase recursal, sob pena de violação ao art. 85, §11 do CPC.”. (RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018). Todavia, imperioso 

ressaltar que a presente ação já foi recebida e o feito encontra-se pronto 

para a inclusão no Mutirão do DPVAT. Assim, em homenagem ao princípio 

da celeridade processual, hei por bem em afastar a preliminar arguida, 

haja vista que a petição inicial foi recebida sem a exigência da 

comprovação do prévio requerimento administrativo e o processo já 

encontra-se em fase avançada. Consigno que referida condição passará 

a ser exigida para a propositura de novas ações, cujas iniciais só serão 

recebidas ante a comprovação do prévio requerimento administrativo. 

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 16:50 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007972-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR MARINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FREITAS DE AQUINO OAB - MT21706/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004831-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE CASTOLDI ZAMPARONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 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: 01 - INÉPCIA 

DA INICIAL POR FALTA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR: Pois 
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bem. Inicialmente cumpre consignar que este Juízo mantinha o 

entendimento de que o prévio requerimento da indenização na via 

administrativa não era elemento necessário para o ingresso da ação 

judicial. Todavia, considerando que recente jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso tem sido em sentido contrário, este juízo necessariamente passa a 

acompanhar a orientação das Instâncias Superiores, exigindo a 

comprovação do prévio requerimento administrativo como condição para a 

propositura da ação judicial. Ilustro: “EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ 

PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO - ATENDIMENTO DE REGRA DE TRANSIÇÃO 

ESTABELECIDA PELO STF (RE N.º 631240 E 839.314) - CONTESTAÇÃO 

APRESENTADA TORNANDO CONTROVERTIDA A MATÉRIA - INTERESSE 

DE AGIR CONFIGURADO – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL – SETENÇA CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.. 

1- “A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712)” (Ap 22022/2017, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).” (NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018). “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRÉVIO 

PEDIDO ADMINISTRATIVO NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL– CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Se a parte autora não demonstrar o prévio requerimento 

administrativo, mesmo depois de intimada para colacionar tal documento 

nos autos, é o caso de extinção da ação, em razão da ausência de 

pretensão resistida e, consequentemente, de interesse processual. O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011.” (Ap 155326/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2018, 

Publicado no DJE 10/08/2018). “QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADOAPELAÇÃO N. 1025437.27.2017.8.11.0041APELANTE(S):PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO(S):JOÃO 

MARCOS DA SILVA SAMPAIO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – DOCUMENTO JUNTADO PELO 

AUTOR – INTERESSE DE AGIR VERIFICADO – RECUSA AO PAGAMENTO 

DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA 

DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO 

DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – MULTA – ART. 80, 

INCISOS I E VII DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – INVIABILIDADE – 

VALOR MÁXIMO JÁ FIXADO NA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA DOS 

LIMITES DO ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011). 

Se ao ajuizar a demanda a parte trouxe aos autos o documento que 

comprova a realização do pedido na via administrativa, fica evidenciado o 

interesse de agir.A inadimplência com o seguro obrigatório DPVAT não 

legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).A 

arguição de teses recursais manifestamente infundadas, pacificadas e 

sumuladas representa as hipóteses do art. 80, I e IV do CPC, o que impõe 

a aplicação de multa por litigância de má-fé.Os honorários advocatícios 

fixados no máximo legal (20% da condenação) não comportam majoração 

na fase recursal, sob pena de violação ao art. 85, §11 do CPC.”. (RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018). Todavia, imperioso 

ressaltar que a presente ação já foi recebida e o feito encontra-se pronto 

para a inclusão no Mutirão do DPVAT. Assim, em homenagem ao princípio 

da celeridade processual, hei por bem em afastar a preliminar arguida, 

haja vista que a petição inicial foi recebida sem a exigência da 

comprovação do prévio requerimento administrativo e o processo já 

encontra-se em fase avançada. Consigno que referida condição passará 

a ser exigida para a propositura de novas ações, cujas iniciais só serão 

recebidas ante a comprovação do prévio requerimento administrativo. 02 – 

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. 03 – DA AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REEMBOLSO 

DAS DESPESAS MÉDICAS. Considerando que não há pedido específico, 

formulado na petição inicial, para o ressarcimento de despesas médicas 

suportadas pela parte autora, a presente ação se limitará ao pedido de 

indenização securitária. Tal fato, contudo, não tem o condão de induzir à 

extinção do processo, que prosseguirá tendo por objeto tão somente a 

solicitação de verba indenizatória. 04 – COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM 

NOME DE TERCEIRO: Sustenta a requerida que a ação deve ser extinta 

sem julgamento do mérito em razão da parte autora ter apresentado 

comprovante de endereço em nome de terceiro. Todavia, segundo o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tal 

fato não tem o condão de gerar a extinção do feito. Veja-se: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – AUSÊNCIA DE PROVA DA INVALIDEZ E COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO EM NOME DO AUTOR – EMENDA À INICIAL - INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – 

DECISÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - 

PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.A extinção 

do processo por ausência de laudo médico e comprovante de endereço 

em nome do autor caracteriza excesso de formalismo que ofende o direito 

de acesso à justiça.” (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 

03/07/2018). Isto posto, REJEITO A PRELIMINAR. 05 – INEPCIA DA INICIAL 

POR FALTA DE CONCLUSÃO LÓGICA. Sustenta a requerida que a ação 

deve ser extinta sem julgamento do mérito porque a petição inicial é inepta, 

vez que da narração dos fatos não decorre uma conclusão lógica. 

Todavia, a preliminar não merece acolhida, haja vista que a peça inaugural 

é perfeitamente compreensível, tanto que possibilitou à requerida a 

apresentação de ampla contestação. Assim, 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 17:00 

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 
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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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001945-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 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: 01 - INÉPCIA 

DA INICIAL POR FALTA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR: Pois 

bem. Inicialmente cumpre consignar que este Juízo mantinha o 

entendimento de que o prévio requerimento da indenização na via 

administrativa não era elemento necessário para o ingresso da ação 

judicial. Todavia, considerando que recente jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso tem sido em sentido contrário, este juízo necessariamente passa a 

acompanhar a orientação das Instâncias Superiores, exigindo a 

comprovação do prévio requerimento administrativo como condição para a 

propositura da ação judicial. Ilustro: “EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ 

PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO - ATENDIMENTO DE REGRA DE TRANSIÇÃO 

ESTABELECIDA PELO STF (RE N.º 631240 E 839.314) - CONTESTAÇÃO 

APRESENTADA TORNANDO CONTROVERTIDA A MATÉRIA - INTERESSE 

DE AGIR CONFIGURADO – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL – SETENÇA CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.. 

1- “A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712)” (Ap 22022/2017, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).” (NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018). “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRÉVIO 

PEDIDO ADMINISTRATIVO NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL– CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Se a parte autora não demonstrar o prévio requerimento 

administrativo, mesmo depois de intimada para colacionar tal documento 

nos autos, é o caso de extinção da ação, em razão da ausência de 

pretensão resistida e, consequentemente, de interesse processual. O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011.” (Ap 155326/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2018, 

Publicado no DJE 10/08/2018). “QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADOAPELAÇÃO N. 1025437.27.2017.8.11.0041APELANTE(S):PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO(S):JOÃO 

MARCOS DA SILVA SAMPAIO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – DOCUMENTO JUNTADO PELO 

AUTOR – INTERESSE DE AGIR VERIFICADO – RECUSA AO PAGAMENTO 

DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA 

DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO 

DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – MULTA – ART. 80, 

INCISOS I E VII DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – INVIABILIDADE – 

VALOR MÁXIMO JÁ FIXADO NA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA DOS 

LIMITES DO ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011). 

Se ao ajuizar a demanda a parte trouxe aos autos o documento que 

comprova a realização do pedido na via administrativa, fica evidenciado o 

interesse de agir.A inadimplência com o seguro obrigatório DPVAT não 

legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).A 

arguição de teses recursais manifestamente infundadas, pacificadas e 

sumuladas representa as hipóteses do art. 80, I e IV do CPC, o que impõe 

a aplicação de multa por litigância de má-fé.Os honorários advocatícios 

fixados no máximo legal (20% da condenação) não comportam majoração 

na fase recursal, sob pena de violação ao art. 85, §11 do CPC.”. (RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018). Todavia, imperioso 

ressaltar que a presente ação já foi recebida e o feito encontra-se pronto 

para a inclusão no Mutirão do DPVAT. Assim, em homenagem ao princípio 

da celeridade processual, hei por bem em afastar a preliminar arguida, 

haja vista que a petição inicial foi recebida sem a exigência da 

comprovação do prévio requerimento administrativo e o processo já 

encontra-se em fase avançada. Consigno que referida condição passará 

a ser exigida para a propositura de novas ações, cujas iniciais só serão 

recebidas ante a comprovação do prévio requerimento administrativo. 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. 03 - – FALTA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS (BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA): Sustenta a requerida que a ação deve ser extinta sem 

julgamento do mérito em razão da parte autora não ter carreado ao feito 

aos documentos indispensáveis à propositura da demanda. Todavia, 

considerando que a inicial está suficientemente instruída, REJEITO A 

PRELIMINAR. Inexistem outras preliminares a serem apreciadas. As partes 
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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 17:20 horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT 

SUCENA RASGA, perito médico devidamente cadastrado junto a este 

juízo, o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, independentemente 

de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito 

judicial em R$400,00 (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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004599-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY BEZERRA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 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: 01 - INÉPCIA 

DA INICIAL POR FALTA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR: Pois 

bem. Inicialmente cumpre consignar que este Juízo mantinha o 

entendimento de que o prévio requerimento da indenização na via 

administrativa não era elemento necessário para o ingresso da ação 

judicial. Todavia, considerando que recente jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso tem sido em sentido contrário, este juízo necessariamente passa a 

acompanhar a orientação das Instâncias Superiores, exigindo a 

comprovação do prévio requerimento administrativo como condição para a 

propositura da ação judicial. Ilustro: “EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ 

PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO - ATENDIMENTO DE REGRA DE TRANSIÇÃO 

ESTABELECIDA PELO STF (RE N.º 631240 E 839.314) - CONTESTAÇÃO 

APRESENTADA TORNANDO CONTROVERTIDA A MATÉRIA - INTERESSE 

DE AGIR CONFIGURADO – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL – SETENÇA CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.. 

1- “A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712)” (Ap 22022/2017, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).” (NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018). “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRÉVIO 

PEDIDO ADMINISTRATIVO NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL– CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Se a parte autora não demonstrar o prévio requerimento 

administrativo, mesmo depois de intimada para colacionar tal documento 

nos autos, é o caso de extinção da ação, em razão da ausência de 

pretensão resistida e, consequentemente, de interesse processual. O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011.” (Ap 155326/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2018, 

Publicado no DJE 10/08/2018). “QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADOAPELAÇÃO N. 1025437.27.2017.8.11.0041APELANTE(S):PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO(S):JOÃO 

MARCOS DA SILVA SAMPAIO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – DOCUMENTO JUNTADO PELO 

AUTOR – INTERESSE DE AGIR VERIFICADO – RECUSA AO PAGAMENTO 

DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA 

DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO 

DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – MULTA – ART. 80, 

INCISOS I E VII DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – INVIABILIDADE – 

VALOR MÁXIMO JÁ FIXADO NA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA DOS 

LIMITES DO ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011). 

Se ao ajuizar a demanda a parte trouxe aos autos o documento que 

comprova a realização do pedido na via administrativa, fica evidenciado o 

interesse de agir.A inadimplência com o seguro obrigatório DPVAT não 

legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).A 

arguição de teses recursais manifestamente infundadas, pacificadas e 

sumuladas representa as hipóteses do art. 80, I e IV do CPC, o que impõe 

a aplicação de multa por litigância de má-fé.Os honorários advocatícios 

fixados no máximo legal (20% da condenação) não comportam majoração 

na fase recursal, sob pena de violação ao art. 85, §11 do CPC.”. (RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018). Todavia, imperioso 

ressaltar que a presente ação já foi recebida e o feito encontra-se pronto 

para a inclusão no Mutirão do DPVAT. Assim, em homenagem ao princípio 

da celeridade processual, hei por bem em afastar a preliminar arguida, 

haja vista que a petição inicial foi recebida sem a exigência da 

comprovação do prévio requerimento administrativo e o processo já 

encontra-se em fase avançada. Consigno que referida condição passará 

a ser exigida para a propositura de novas ações, cujas iniciais só serão 

recebidas ante a comprovação do prévio requerimento administrativo. 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. 
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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 17:40 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002325-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 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: 01 - INÉPCIA 

DA INICIAL POR FALTA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR: Pois 

bem. Inicialmente cumpre consignar que este Juízo mantinha o 

entendimento de que o prévio requerimento da indenização na via 

administrativa não era elemento necessário para o ingresso da ação 

judicial. Todavia, considerando que recente jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso tem sido em sentido contrário, este juízo necessariamente passa a 

acompanhar a orientação das Instâncias Superiores, exigindo a 

comprovação do prévio requerimento administrativo como condição para a 

propositura da ação judicial. Ilustro: “EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ 

PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO - ATENDIMENTO DE REGRA DE TRANSIÇÃO 

ESTABELECIDA PELO STF (RE N.º 631240 E 839.314) - CONTESTAÇÃO 

APRESENTADA TORNANDO CONTROVERTIDA A MATÉRIA - INTERESSE 

DE AGIR CONFIGURADO – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL – SETENÇA CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.. 

1- “A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712)” (Ap 22022/2017, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).” (NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018). “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRÉVIO 

PEDIDO ADMINISTRATIVO NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL– CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Se a parte autora não demonstrar o prévio requerimento 

administrativo, mesmo depois de intimada para colacionar tal documento 

nos autos, é o caso de extinção da ação, em razão da ausência de 

pretensão resistida e, consequentemente, de interesse processual. O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011.” (Ap 155326/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2018, 

Publicado no DJE 10/08/2018). “QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADOAPELAÇÃO N. 1025437.27.2017.8.11.0041APELANTE(S):PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO(S):JOÃO 

MARCOS DA SILVA SAMPAIO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – DOCUMENTO JUNTADO PELO 

AUTOR – INTERESSE DE AGIR VERIFICADO – RECUSA AO PAGAMENTO 

DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA 

DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO 

DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – MULTA – ART. 80, 

INCISOS I E VII DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – INVIABILIDADE – 

VALOR MÁXIMO JÁ FIXADO NA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA DOS 

LIMITES DO ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011). 

Se ao ajuizar a demanda a parte trouxe aos autos o documento que 

comprova a realização do pedido na via administrativa, fica evidenciado o 

interesse de agir.A inadimplência com o seguro obrigatório DPVAT não 

legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).A 

arguição de teses recursais manifestamente infundadas, pacificadas e 

sumuladas representa as hipóteses do art. 80, I e IV do CPC, o que impõe 

a aplicação de multa por litigância de má-fé.Os honorários advocatícios 

fixados no máximo legal (20% da condenação) não comportam majoração 

na fase recursal, sob pena de violação ao art. 85, §11 do CPC.”. (RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018). Todavia, imperioso 

ressaltar que a presente ação já foi recebida e o feito encontra-se pronto 

para a inclusão no Mutirão do DPVAT. Assim, em homenagem ao princípio 

da celeridade processual, hei por bem em afastar a preliminar arguida, 

haja vista que a petição inicial foi recebida sem a exigência da 

comprovação do prévio requerimento administrativo e o processo já 

encontra-se em fase avançada. Consigno que referida condição passará 

a ser exigida para a propositura de novas ações, cujas iniciais só serão 

recebidas ante a comprovação do prévio requerimento administrativo. 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 
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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. 03 – 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. 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 18:00 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004403-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LECI FRANCISCA TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 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: 01 - INÉPCIA 

DA INICIAL POR FALTA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR: Pois 

bem. Inicialmente cumpre consignar que este Juízo mantinha o 

entendimento de que o prévio requerimento da indenização na via 

administrativa não era elemento necessário para o ingresso da ação 

judicial. Todavia, considerando que recente jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso tem sido em sentido contrário, este juízo necessariamente passa a 

acompanhar a orientação das Instâncias Superiores, exigindo a 

comprovação do prévio requerimento administrativo como condição para a 

propositura da ação judicial. Ilustro: “EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ 

PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO - ATENDIMENTO DE REGRA DE TRANSIÇÃO 

ESTABELECIDA PELO STF (RE N.º 631240 E 839.314) - CONTESTAÇÃO 

APRESENTADA TORNANDO CONTROVERTIDA A MATÉRIA - INTERESSE 

DE AGIR CONFIGURADO – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL – SETENÇA CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.. 

1- “A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712)” (Ap 22022/2017, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).” (NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018). “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRÉVIO 

PEDIDO ADMINISTRATIVO NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL– CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Se a parte autora não demonstrar o prévio requerimento 

administrativo, mesmo depois de intimada para colacionar tal documento 

nos autos, é o caso de extinção da ação, em razão da ausência de 

pretensão resistida e, consequentemente, de interesse processual. O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011.” (Ap 155326/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2018, 

Publicado no DJE 10/08/2018). “QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADOAPELAÇÃO N. 1025437.27.2017.8.11.0041APELANTE(S):PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO(S):JOÃO 

MARCOS DA SILVA SAMPAIO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – DOCUMENTO JUNTADO PELO 

AUTOR – INTERESSE DE AGIR VERIFICADO – RECUSA AO PAGAMENTO 

DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA 

DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO 

DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – MULTA – ART. 80, 

INCISOS I E VII DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – INVIABILIDADE – 

VALOR MÁXIMO JÁ FIXADO NA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA DOS 

LIMITES DO ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011). 

Se ao ajuizar a demanda a parte trouxe aos autos o documento que 

comprova a realização do pedido na via administrativa, fica evidenciado o 

interesse de agir.A inadimplência com o seguro obrigatório DPVAT não 

legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).A 

arguição de teses recursais manifestamente infundadas, pacificadas e 

sumuladas representa as hipóteses do art. 80, I e IV do CPC, o que impõe 

a aplicação de multa por litigância de má-fé.Os honorários advocatícios 

fixados no máximo legal (20% da condenação) não comportam majoração 

na fase recursal, sob pena de violação ao art. 85, §11 do CPC.”. (RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018). Todavia, imperioso 

ressaltar que a presente ação já foi recebida e o feito encontra-se pronto 

para a inclusão no Mutirão do DPVAT. Assim, em homenagem ao princípio 

da celeridade processual, hei por bem em afastar a preliminar arguida, 

haja vista que a petição inicial foi recebida sem a exigência da 

comprovação do prévio requerimento administrativo e o processo já 

encontra-se em fase avançada. Consigno que referida condição passará 
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a ser exigida para a propositura de novas ações, cujas iniciais só serão 

recebidas ante a comprovação do prévio requerimento administrativo. 2 – 

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. 3 – DA AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REEMBOLSO 

DAS DESPESAS MÉDICAS. Considerando que não há pedido específico, 

formulado na petição inicial, para o ressarcimento de despesas médicas 

suportadas pela parte autora, a presente ação se limitará ao pedido de 

indenização securitária. Tal fato, contudo, não tem o condão de induzir à 

extinção do processo, que prosseguirá tendo por objeto tão somente a 

solicitação de verba indenizatória. 4 - COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM 

NOME DE TERCEIRO: Sustenta a requerida que a ação deve ser extinta 

sem julgamento do mérito em razão da parte autora ter apresentado 

comprovante de endereço em nome de terceiro. Todavia, segundo o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tal 

fato não tem o condão de gerar a extinção do feito. Veja-se: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – AUSÊNCIA DE PROVA DA INVALIDEZ E COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO EM NOME DO AUTOR – EMENDA À INICIAL - INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – 

DECISÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - 

PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.A extinção 

do processo por ausência de laudo médico e comprovante de endereço 

em nome do autor caracteriza excesso de formalismo que ofende o direito 

de acesso à justiça.” (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 

03/07/2018). Isto posto, 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 30 de novembro de 2018, às 08:00 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002634-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIA DAELLI ALVES ACOSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 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: 01 - INÉPCIA 

DA INICIAL POR FALTA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

ANTERIOR/REGULAÇÃO PENDENTE. Pois bem. Inicialmente cumpre 

consignar que este Juízo mantinha o entendimento de que o prévio 

requerimento da indenização na via administrativa não era elemento 

necessário para o ingresso da ação judicial. Todavia, considerando que 

recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso tem sido em sentido contrário, este 

juízo necessariamente passa a acompanhar a orientação das Instâncias 

Superiores, exigindo a comprovação do prévio requerimento administrativo 

como condição para a propositura da ação judicial. Ilustro: 

“EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE 

CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO - 

ATENDIMENTO DE REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA PELO STF (RE 

N.º 631240 E 839.314) - CONTESTAÇÃO APRESENTADA TORNANDO 

CONTROVERTIDA A MATÉRIA - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – 

ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SETENÇA 

CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.. 1- “A recente 

orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do 

prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício 

do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação de mérito, 

está caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 

631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712)” (Ap 22022/2017, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).” (NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRÉVIO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL– CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Se a parte autora não demonstrar o prévio requerimento 

administrativo, mesmo depois de intimada para colacionar tal documento 

nos autos, é o caso de extinção da ação, em razão da ausência de 

pretensão resistida e, consequentemente, de interesse processual. O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011.” (Ap 155326/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2018, 

Publicado no DJE 10/08/2018). “QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADOAPELAÇÃO N. 1025437.27.2017.8.11.0041APELANTE(S):PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO(S):JOÃO 

MARCOS DA SILVA SAMPAIO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – DOCUMENTO JUNTADO PELO 

AUTOR – INTERESSE DE AGIR VERIFICADO – RECUSA AO PAGAMENTO 

DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA 

DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO 

DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – MULTA – ART. 80, 

INCISOS I E VII DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – INVIABILIDADE – 

VALOR MÁXIMO JÁ FIXADO NA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA DOS 

LIMITES DO ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. O 
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requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011). 

Se ao ajuizar a demanda a parte trouxe aos autos o documento que 

comprova a realização do pedido na via administrativa, fica evidenciado o 

interesse de agir.A inadimplência com o seguro obrigatório DPVAT não 

legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).A 

arguição de teses recursais manifestamente infundadas, pacificadas e 

sumuladas representa as hipóteses do art. 80, I e IV do CPC, o que impõe 

a aplicação de multa por litigância de má-fé.Os honorários advocatícios 

fixados no máximo legal (20% da condenação) não comportam majoração 

na fase recursal, sob pena de violação ao art. 85, §11 do CPC.”. (RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018). Todavia, imperioso 

ressaltar que a presente ação já foi recebida e o feito encontra-se pronto 

para a inclusão no Mutirão do DPVAT. Assim, em homenagem ao princípio 

da celeridade processual, hei por bem em afastar a preliminar arguida, 

haja vista que a petição inicial foi recebida sem a exigência da 

comprovação do prévio requerimento administrativo e o processo já 

encontra-se em fase avançada. Consigno que referida condição passará 

a ser exigida para a propositura de novas ações, cujas iniciais só serão 

recebidas ante a comprovação do prévio requerimento administrativo. 2 – 

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. 3 – DA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO LEGAL 

DO MENOR. Quanto à alegada falta de representação legal, determino a 

intimação da parte autora para que, no prazo de cinco dias, carreie ao 

feito a procuração pública de representação legal. 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 30 de novembro de 2018, às 08:10 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.
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))
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RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004215-83.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): DAVID CORTEZ MENDES DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT 

onde, ao contestar a ação, a parte requerida alegou a preliminar de 

INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR. 

Pois bem. Inicialmente cumpre consignar que este Juízo mantinha o 

entendimento de que o prévio requerimento da indenização na via 

administrativa não era elemento necessário para o ingresso da ação 

judicial. Todavia, considerando que recente jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso tem sido em sentido contrário, este juízo necessariamente passa a 

acompanhar a orientação das Instâncias Superiores, exigindo a 

comprovação do prévio requerimento administrativo como condição para a 

propositura da ação judicial. Ilustro: “EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ 

PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO - ATENDIMENTO DE REGRA DE TRANSIÇÃO 

ESTABELECIDA PELO STF (RE N.º 631240 E 839.314) - CONTESTAÇÃO 

APRESENTADA TORNANDO CONTROVERTIDA A MATÉRIA - INTERESSE 

DE AGIR CONFIGURADO – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL – SETENÇA CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.. 

1- “A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712)” (Ap 22022/2017, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).” (NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018). “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRÉVIO 

PEDIDO ADMINISTRATIVO NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL– CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Se a parte autora não demonstrar o prévio requerimento 

administrativo, mesmo depois de intimada para colacionar tal documento 

nos autos, é o caso de extinção da ação, em razão da ausência de 

pretensão resistida e, consequentemente, de interesse processual. O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011.” (Ap 155326/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2018, 

Publicado no DJE 10/08/2018). “QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADOAPELAÇÃO N. 1025437.27.2017.8.11.0041APELANTE(S):PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO(S):JOÃO 

MARCOS DA SILVA SAMPAIO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – DOCUMENTO JUNTADO PELO 

AUTOR – INTERESSE DE AGIR VERIFICADO – RECUSA AO PAGAMENTO 

DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA 

DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO 

DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – MULTA – ART. 80, 

INCISOS I E VII DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – INVIABILIDADE – 

VALOR MÁXIMO JÁ FIXADO NA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA DOS 

LIMITES DO ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 
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936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011). 

Se ao ajuizar a demanda a parte trouxe aos autos o documento que 

comprova a realização do pedido na via administrativa, fica evidenciado o 

interesse de agir.A inadimplência com o seguro obrigatório DPVAT não 

legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).A 

arguição de teses recursais manifestamente infundadas, pacificadas e 

sumuladas representa as hipóteses do art. 80, I e IV do CPC, o que impõe 

a aplicação de multa por litigância de má-fé.Os honorários advocatícios 

fixados no máximo legal (20% da condenação) não comportam majoração 

na fase recursal, sob pena de violação ao art. 85, §11 do CPC.”. (RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018). Dito isto, determino 

que intime-se o autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, carreie aos 

autos a comprovação do prévio pedido administrativo (ou indique em qual 

ID referido documento foi acostado), sob pena de extinção da ação sem 

julgamento do mérito. Com a juntada do documento mencionado, tornem os 

autos conclusos para a continuidade do trâmite regular do feito; decorrido 

o prazo acima assinalado, sem que o autor cumpra a diligência, tornem 

conclusos para extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO 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: 01 - INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO ANTERIOR/REGULAÇÃO PENDENTE. Pois bem. 

Inicialmente cumpre consignar que este Juízo mantinha o entendimento de 

que o prévio requerimento da indenização na via administrativa não era 

elemento necessário para o ingresso da ação judicial. Todavia, 

considerando que recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem sido em 

sentido contrário, este juízo necessariamente passa a acompanhar a 

orientação das Instâncias Superiores, exigindo a comprovação do prévio 

requerimento administrativo como condição para a propositura da ação 

judicial. Ilustro: “EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE. ALEGAÇÃO 

DE CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO - 

ATENDIMENTO DE REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA PELO STF (RE 

N.º 631240 E 839.314) - CONTESTAÇÃO APRESENTADA TORNANDO 

CONTROVERTIDA A MATÉRIA - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – 

ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SETENÇA 

CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.. 1- “A recente 

orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do 

prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício 

do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação de mérito, 

está caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 

631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712)” (Ap 22022/2017, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).” (NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRÉVIO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL– CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Se a parte autora não demonstrar o prévio requerimento 

administrativo, mesmo depois de intimada para colacionar tal documento 

nos autos, é o caso de extinção da ação, em razão da ausência de 

pretensão resistida e, consequentemente, de interesse processual. O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011.” (Ap 155326/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2018, 

Publicado no DJE 10/08/2018). “QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADOAPELAÇÃO N. 1025437.27.2017.8.11.0041APELANTE(S):PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO(S):JOÃO 

MARCOS DA SILVA SAMPAIO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – DOCUMENTO JUNTADO PELO 

AUTOR – INTERESSE DE AGIR VERIFICADO – RECUSA AO PAGAMENTO 

DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA 

DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO 

DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – MULTA – ART. 80, 

INCISOS I E VII DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – INVIABILIDADE – 

VALOR MÁXIMO JÁ FIXADO NA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA DOS 

LIMITES DO ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011). 

Se ao ajuizar a demanda a parte trouxe aos autos o documento que 

comprova a realização do pedido na via administrativa, fica evidenciado o 

interesse de agir.A inadimplência com o seguro obrigatório DPVAT não 

legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).A 

arguição de teses recursais manifestamente infundadas, pacificadas e 

sumuladas representa as hipóteses do art. 80, I e IV do CPC, o que impõe 

a aplicação de multa por litigância de má-fé.Os honorários advocatícios 

fixados no máximo legal (20% da condenação) não comportam majoração 

na fase recursal, sob pena de violação ao art. 85, §11 do CPC.”. (RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018). Todavia, imperioso 

ressaltar que a presente ação já foi recebida e o feito encontra-se pronto 

para a inclusão no Mutirão do DPVAT. Assim, em homenagem ao princípio 

da celeridade processual, hei por bem em afastar a preliminar arguida, 

haja vista que a petição inicial foi recebida sem a exigência da 

comprovação do prévio requerimento administrativo e o processo já 

encontra-se em fase avançada. Consigno que referida condição passará 

a ser exigida para a propositura de novas ações, cujas iniciais só serão 

recebidas ante a comprovação do prévio requerimento administrativo. 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 - 
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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 30 de novembro 

de 2018, às 08:20 horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT 

SUCENA RASGA, perito médico devidamente cadastrado junto a este 

juízo, o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, independentemente 

de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito 

judicial em R$400,00 (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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005038-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRELINA DE CARVALHO SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 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: INÉPCIA DA 

INICIAL POR FALTA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR/REGULAÇÃO 

PENDENTE. Pois bem. Inicialmente cumpre consignar que este Juízo 

mantinha o entendimento de que o prévio requerimento da indenização na 

via administrativa não era elemento necessário para o ingresso da ação 

judicial. Todavia, considerando que recente jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso tem sido em sentido contrário, este juízo necessariamente passa a 

acompanhar a orientação das Instâncias Superiores, exigindo a 

comprovação do prévio requerimento administrativo como condição para a 

propositura da ação judicial. Ilustro: “EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ 

PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO - ATENDIMENTO DE REGRA DE TRANSIÇÃO 

ESTABELECIDA PELO STF (RE N.º 631240 E 839.314) - CONTESTAÇÃO 

APRESENTADA TORNANDO CONTROVERTIDA A MATÉRIA - INTERESSE 

DE AGIR CONFIGURADO – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL – SETENÇA CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.. 

1- “A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712)” (Ap 22022/2017, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).” (NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018). “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRÉVIO 

PEDIDO ADMINISTRATIVO NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL– CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Se a parte autora não demonstrar o prévio requerimento 

administrativo, mesmo depois de intimada para colacionar tal documento 

nos autos, é o caso de extinção da ação, em razão da ausência de 

pretensão resistida e, consequentemente, de interesse processual. O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011.” (Ap 155326/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2018, 

Publicado no DJE 10/08/2018). “QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADOAPELAÇÃO N. 1025437.27.2017.8.11.0041APELANTE(S):PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO(S):JOÃO 

MARCOS DA SILVA SAMPAIO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – DOCUMENTO JUNTADO PELO 

AUTOR – INTERESSE DE AGIR VERIFICADO – RECUSA AO PAGAMENTO 

DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA 

DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO 

DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – MULTA – ART. 80, 

INCISOS I E VII DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – INVIABILIDADE – 

VALOR MÁXIMO JÁ FIXADO NA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA DOS 

LIMITES DO ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011). 

Se ao ajuizar a demanda a parte trouxe aos autos o documento que 

comprova a realização do pedido na via administrativa, fica evidenciado o 

interesse de agir.A inadimplência com o seguro obrigatório DPVAT não 

legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).A 

arguição de teses recursais manifestamente infundadas, pacificadas e 

sumuladas representa as hipóteses do art. 80, I e IV do CPC, o que impõe 

a aplicação de multa por litigância de má-fé.Os honorários advocatícios 

fixados no máximo legal (20% da condenação) não comportam majoração 

na fase recursal, sob pena de violação ao art. 85, §11 do CPC.”. (RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018). Todavia, imperioso 

ressaltar que a presente ação já foi recebida e o feito encontra-se pronto 

para a inclusão no Mutirão do DPVAT. Assim, em homenagem ao princípio 

da celeridade processual, hei por bem em afastar a preliminar arguida, 

haja vista que a petição inicial foi recebida sem a exigência da 

comprovação do prévio requerimento administrativo e o processo já 

encontra-se em fase avançada. Consigno que referida condição passará 

a ser exigida para a propositura de novas ações, cujas iniciais só serão 

recebidas ante a comprovação do prévio requerimento administrativo. 

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 
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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. FALTA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS: 

Sustenta a requerida que a ação deve ser extinta sem julgamento do 

mérito em razão da parte autora não ter carreado ao feito aos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda. Todavia, considerando que a 

inicial está suficientemente instruída, REJEITO A PRELIMINAR. Determino, 

no entanto, que o autor apresente no feito seu RG e CPF de forma mais 

nítida, no prazo de cinco dias. 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 30 de novembro de 2018, às 08:30 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004461-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CAMARGO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004461-79.2018.8.11.0003 AUTOR(A): GUSTAVO 

CAMARGO DOS SANTOS Advogado do(a) AUTOR(A): DANILO 

RODRIGUES DE SOUZA - MT24727/O RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ CANO - MT0008506S-A DECISÃO Vistos e 

examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006346-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE TEIXEIRA DA CRUZ (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))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 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: INÉPCIA DA 

INICIAL POR FALTA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR/REGULAÇÃO 

PENDENTE. Pois bem. Inicialmente cumpre consignar que este Juízo 

mantinha o entendimento de que o prévio requerimento da indenização na 

via administrativa não era elemento necessário para o ingresso da ação 

judicial. Todavia, considerando que recente jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso tem sido em sentido contrário, este juízo necessariamente passa a 

acompanhar a orientação das Instâncias Superiores, exigindo a 

comprovação do prévio requerimento administrativo como condição para a 

propositura da ação judicial. Ilustro: “EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ 

PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO - ATENDIMENTO DE REGRA DE TRANSIÇÃO 

ESTABELECIDA PELO STF (RE N.º 631240 E 839.314) - CONTESTAÇÃO 

APRESENTADA TORNANDO CONTROVERTIDA A MATÉRIA - INTERESSE 

DE AGIR CONFIGURADO – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL – SETENÇA CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.. 

1- “A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712)” (Ap 22022/2017, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).” (NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018). “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRÉVIO 

PEDIDO ADMINISTRATIVO NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL– CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 
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DESPROVIDO. Se a parte autora não demonstrar o prévio requerimento 

administrativo, mesmo depois de intimada para colacionar tal documento 

nos autos, é o caso de extinção da ação, em razão da ausência de 

pretensão resistida e, consequentemente, de interesse processual. O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011.” (Ap 155326/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2018, 

Publicado no DJE 10/08/2018). “QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADOAPELAÇÃO N. 1025437.27.2017.8.11.0041APELANTE(S):PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO(S):JOÃO 

MARCOS DA SILVA SAMPAIO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – DOCUMENTO JUNTADO PELO 

AUTOR – INTERESSE DE AGIR VERIFICADO – RECUSA AO PAGAMENTO 

DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA 

DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO 

DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – MULTA – ART. 80, 

INCISOS I E VII DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – INVIABILIDADE – 

VALOR MÁXIMO JÁ FIXADO NA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA DOS 

LIMITES DO ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011). 

Se ao ajuizar a demanda a parte trouxe aos autos o documento que 

comprova a realização do pedido na via administrativa, fica evidenciado o 

interesse de agir.A inadimplência com o seguro obrigatório DPVAT não 

legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).A 

arguição de teses recursais manifestamente infundadas, pacificadas e 

sumuladas representa as hipóteses do art. 80, I e IV do CPC, o que impõe 

a aplicação de multa por litigância de má-fé.Os honorários advocatícios 

fixados no máximo legal (20% da condenação) não comportam majoração 

na fase recursal, sob pena de violação ao art. 85, §11 do CPC.”. (RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018). Todavia, imperioso 

ressaltar que a presente ação já foi recebida e o feito encontra-se pronto 

para a inclusão no Mutirão do DPVAT. Assim, em homenagem ao princípio 

da celeridade processual, hei por bem em afastar a preliminar arguida, 

haja vista que a petição inicial foi recebida sem a exigência da 

comprovação do prévio requerimento administrativo e o processo já 

encontra-se em fase avançada. Consigno que referida condição passará 

a ser exigida para a propositura de novas ações, cujas iniciais só serão 

recebidas ante a comprovação do prévio requerimento administrativo. 

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. 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 30 de novembro 

de 2018, às 08:40 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003382-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALTSON LUIZ DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 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: INÉPCIA DA 

INICIAL POR FALTA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR/REGULAÇÃO 

PENDENTE. Pois bem. Inicialmente cumpre consignar que este Juízo 

mantinha o entendimento de que o prévio requerimento da indenização na 

via administrativa não era elemento necessário para o ingresso da ação 

judicial. Todavia, considerando que recente jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso tem sido em sentido contrário, este juízo necessariamente passa a 

acompanhar a orientação das Instâncias Superiores, exigindo a 

comprovação do prévio requerimento administrativo como condição para a 

propositura da ação judicial. Ilustro: “EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ 

PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO - ATENDIMENTO DE REGRA DE TRANSIÇÃO 

ESTABELECIDA PELO STF (RE N.º 631240 E 839.314) - CONTESTAÇÃO 

APRESENTADA TORNANDO CONTROVERTIDA A MATÉRIA - INTERESSE 

DE AGIR CONFIGURADO – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL – SETENÇA CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.. 

1- “A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712)” (Ap 22022/2017, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).” (NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018). “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRÉVIO 

PEDIDO ADMINISTRATIVO NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL– CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Se a parte autora não demonstrar o prévio requerimento 

administrativo, mesmo depois de intimada para colacionar tal documento 

nos autos, é o caso de extinção da ação, em razão da ausência de 

pretensão resistida e, consequentemente, de interesse processual. O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 388 de 531



Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011.” (Ap 155326/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2018, 

Publicado no DJE 10/08/2018). “QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADOAPELAÇÃO N. 1025437.27.2017.8.11.0041APELANTE(S):PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO(S):JOÃO 

MARCOS DA SILVA SAMPAIO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – DOCUMENTO JUNTADO PELO 

AUTOR – INTERESSE DE AGIR VERIFICADO – RECUSA AO PAGAMENTO 

DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA 

DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO 

DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – MULTA – ART. 80, 

INCISOS I E VII DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – INVIABILIDADE – 

VALOR MÁXIMO JÁ FIXADO NA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA DOS 

LIMITES DO ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011). 

Se ao ajuizar a demanda a parte trouxe aos autos o documento que 

comprova a realização do pedido na via administrativa, fica evidenciado o 

interesse de agir.A inadimplência com o seguro obrigatório DPVAT não 

legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).A 

arguição de teses recursais manifestamente infundadas, pacificadas e 

sumuladas representa as hipóteses do art. 80, I e IV do CPC, o que impõe 

a aplicação de multa por litigância de má-fé.Os honorários advocatícios 

fixados no máximo legal (20% da condenação) não comportam majoração 

na fase recursal, sob pena de violação ao art. 85, §11 do CPC.”. (RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018). Todavia, imperioso 

ressaltar que a presente ação já foi recebida e o feito encontra-se pronto 

para a inclusão no Mutirão do DPVAT. Assim, em homenagem ao princípio 

da celeridade processual, hei por bem em afastar a preliminar arguida, 

haja vista que a petição inicial foi recebida sem a exigência da 

comprovação do prévio requerimento administrativo e o processo já 

encontra-se em fase avançada. Consigno que referida condição passará 

a ser exigida para a propositura de novas ações, cujas iniciais só serão 

recebidas ante a comprovação do prévio requerimento administrativo. 

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 30 de novembro de 2018, às 08:50 

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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002868-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVEYLTON OLIVEIRA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 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: INÉPCIA DA 

INICIAL POR FALTA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR/REGULAÇÃO 

PENDENTE. Pois bem. Inicialmente cumpre consignar que este Juízo 

mantinha o entendimento de que o prévio requerimento da indenização na 

via administrativa não era elemento necessário para o ingresso da ação 

judicial. Todavia, considerando que recente jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso tem sido em sentido contrário, este juízo necessariamente passa a 

acompanhar a orientação das Instâncias Superiores, exigindo a 

comprovação do prévio requerimento administrativo como condição para a 

propositura da ação judicial. Ilustro: “EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ 

PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO - ATENDIMENTO DE REGRA DE TRANSIÇÃO 

ESTABELECIDA PELO STF (RE N.º 631240 E 839.314) - CONTESTAÇÃO 

APRESENTADA TORNANDO CONTROVERTIDA A MATÉRIA - INTERESSE 

DE AGIR CONFIGURADO – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL – SETENÇA CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.. 

1- “A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712)” (Ap 22022/2017, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).” (NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018). “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRÉVIO 

PEDIDO ADMINISTRATIVO NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL– CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Se a parte autora não demonstrar o prévio requerimento 

administrativo, mesmo depois de intimada para colacionar tal documento 

nos autos, é o caso de extinção da ação, em razão da ausência de 

pretensão resistida e, consequentemente, de interesse processual. O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011.” (Ap 155326/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2018, 

Publicado no DJE 10/08/2018). “QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADOAPELAÇÃO N. 1025437.27.2017.8.11.0041APELANTE(S):PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO(S):JOÃO 

MARCOS DA SILVA SAMPAIO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – DOCUMENTO JUNTADO PELO 

AUTOR – INTERESSE DE AGIR VERIFICADO – RECUSA AO PAGAMENTO 

DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA 

DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO 

DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – MULTA – ART. 80, 

INCISOS I E VII DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – INVIABILIDADE – 

VALOR MÁXIMO JÁ FIXADO NA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA DOS 

LIMITES DO ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011). 

Se ao ajuizar a demanda a parte trouxe aos autos o documento que 

comprova a realização do pedido na via administrativa, fica evidenciado o 

interesse de agir.A inadimplência com o seguro obrigatório DPVAT não 

legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).A 

arguição de teses recursais manifestamente infundadas, pacificadas e 

sumuladas representa as hipóteses do art. 80, I e IV do CPC, o que impõe 

a aplicação de multa por litigância de má-fé.Os honorários advocatícios 

fixados no máximo legal (20% da condenação) não comportam majoração 

na fase recursal, sob pena de violação ao art. 85, §11 do CPC.”. (RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018). Todavia, imperioso 

ressaltar que a presente ação já foi recebida e o feito encontra-se pronto 

para a inclusão no Mutirão do DPVAT. Assim, em homenagem ao princípio 

da celeridade processual, hei por bem em afastar a preliminar arguida, 

haja vista que a petição inicial foi recebida sem a exigência da 

comprovação do prévio requerimento administrativo e o processo já 

encontra-se em fase avançada. Consigno que referida condição passará 

a ser exigida para a propositura de novas ações, cujas iniciais só serão 
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recebidas ante a comprovação do prévio requerimento administrativo. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO: Sustenta a 

requerida que a ação deve ser extinta sem julgamento do mérito em razão 

da parte autora ter apresentado comprovante de endereço em nome de 

terceiro. Todavia, segundo o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, tal fato não tem o condão de gerar a extinção 

do feito. Veja-se: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE PROVA 

DA INVALIDEZ E COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO AUTOR – 

EMENDA À INICIAL - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO 

DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXCESSO 

DE FORMALISMO – DECISÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA LEGISLAÇÃO 

PROCESSUAL - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO.A extinção do processo por ausência de laudo médico e 

comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de 

formalismo que ofende o direito de acesso à justiça.” (SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018). Isto posto, REJEITO A 

PRELIMINAR. 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. 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 30 de novembro 

de 2018, às 09:10 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004518-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILTON CONCEICAO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004518-97.2018.8.11.0003 AUTOR(A): ROMILTON 

CONCEICAO SANTOS Advogado do(a) AUTOR(A): DANILO RODRIGUES 

DE SOUZA - MT24727/O RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado do(a) RÉU: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - MT0005736A DECISÃO Vistos e examinados. Diante do 

advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 

6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que 

apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006542-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE 
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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: INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

ANTERIOR/REGULAÇÃO PENDENTE. Pois bem. Inicialmente cumpre 

consignar que este Juízo mantinha o entendimento de que o prévio 

requerimento da indenização na via administrativa não era elemento 

necessário para o ingresso da ação judicial. Todavia, considerando que 

recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso tem sido em sentido contrário, este 

juízo necessariamente passa a acompanhar a orientação das Instâncias 

Superiores, exigindo a comprovação do prévio requerimento administrativo 

como condição para a propositura da ação judicial. Ilustro: 

“EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE 

CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO - 

ATENDIMENTO DE REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA PELO STF (RE 

N.º 631240 E 839.314) - CONTESTAÇÃO APRESENTADA TORNANDO 

CONTROVERTIDA A MATÉRIA - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – 

ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SETENÇA 

CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.. 1- “A recente 

orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do 

prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício 

do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação de mérito, 

está caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 

631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712)” (Ap 22022/2017, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).” (NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRÉVIO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL– CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Se a parte autora não demonstrar o prévio requerimento 

administrativo, mesmo depois de intimada para colacionar tal documento 

nos autos, é o caso de extinção da ação, em razão da ausência de 

pretensão resistida e, consequentemente, de interesse processual. O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011.” (Ap 155326/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2018, 

Publicado no DJE 10/08/2018). “QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADOAPELAÇÃO N. 1025437.27.2017.8.11.0041APELANTE(S):PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO(S):JOÃO 

MARCOS DA SILVA SAMPAIO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – DOCUMENTO JUNTADO PELO 

AUTOR – INTERESSE DE AGIR VERIFICADO – RECUSA AO PAGAMENTO 

DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA 

DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO 

DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – MULTA – ART. 80, 

INCISOS I E VII DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – INVIABILIDADE – 

VALOR MÁXIMO JÁ FIXADO NA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA DOS 

LIMITES DO ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011). 

Se ao ajuizar a demanda a parte trouxe aos autos o documento que 

comprova a realização do pedido na via administrativa, fica evidenciado o 

interesse de agir.A inadimplência com o seguro obrigatório DPVAT não 

legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).A 

arguição de teses recursais manifestamente infundadas, pacificadas e 

sumuladas representa as hipóteses do art. 80, I e IV do CPC, o que impõe 

a aplicação de multa por litigância de má-fé.Os honorários advocatícios 

fixados no máximo legal (20% da condenação) não comportam majoração 

na fase recursal, sob pena de violação ao art. 85, §11 do CPC.”. (RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018). Todavia, imperioso 

ressaltar que a presente ação já foi recebida e o feito encontra-se pronto 

para a inclusão no Mutirão do DPVAT. Assim, em homenagem ao princípio 

da celeridade processual, hei por bem em afastar a preliminar arguida, 

haja vista que a petição inicial foi recebida sem a exigência da 

comprovação do prévio requerimento administrativo e o processo já 

encontra-se em fase avançada. Consigno que referida condição passará 

a ser exigida para a propositura de novas ações, cujas iniciais só serão 

recebidas ante a comprovação do prévio requerimento administrativo. 

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. FALTA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS (BO COMPLETO): 

Sustenta a requerida que a ação deve ser extinta sem julgamento do 

mérito em razão da parte autora não ter carreado ao feito aos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda. Todavia, a inicial está 

suficientemente instruída, razão pela qual 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 30 de novembro de 2018, às 09:20 

horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, 

perito médico devidamente cadastrado junto a este juízo, o qual cumprirá o 

encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito judicial em 

R$400,00 (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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 403891 Nr: 17451-08.2007.811.0003

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

 PARTE AUTORA: IMPERIO MINERACOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVAO - 

OAB:MT/10130, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903/MT, JOSÉ 

ANTONIO DUARTE ALVARES - OAB:3432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT

 Intimação do advogado da parte executada, para no prazo de 05 dias, 

apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 446191 Nr: 1373-94.2011.811.0003

 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, MANOEL ARCHANJO 

DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO LUIZ LOPES DA 

SILVA - OAB:26155/GO

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 718742 Nr: 14211-35.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMMARE TREINAMENTO E EVENTOS LTDA - 

ME, LUIZ CARLOS ANGHINONI, CARLOS EDUARDO LAZZARI ANGHINONI, 

EDIANE MARCIA LAZZARI ANGUINONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GAVIOLI - 

OAB:10194/MT, SAVIO DANILO LOPES LEITE - OAB:13507/MT

 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): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 735106 Nr: 14772-25.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONTE SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN, ALEXANDRE 

AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:OAB/MT15687A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:OAB/MT11210A

 Intimação do exequente para, no prazo legal, dar prosseguimento ao feito 

e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 723704 Nr: 4695-54.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO BERNARDINO DE OLIVEIRA, 

APARECIDO BERNARDINO DE OLIVEIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 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): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 744711 Nr: 4803-49.2014.811.0003

 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: LUIZ AMERICO DA COSTA, CLEONI APARECIDA 

MICHELATO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEUZA DOS SANTOS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - 

OAB:6973/MT

 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): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 820083 Nr: 2971-10.2016.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELINO MORETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORIANO RIBEIRO - EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, JOAO FERNANDO LOPES, PANORAMA 

IMOBILIARIA LTDA, BELONI SIMIONI LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT5179, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:15.473/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 878594 Nr: 9777-27.2017.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO GRANDE ARMAZENS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:MS/9982

 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): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 708592 Nr: 3455-64.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, DUILIO 

PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DA COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 807958 Nr: 17325-74.2015.811.0003

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO VEÍCULO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI SANTOS DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMAO - 

OAB:SP/209.551, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 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): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 824725 Nr: 4526-62.2016.811.0003

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEZIO BARBOZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DOS SANTOS 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 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): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 799102 Nr: 13963-64.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000729-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRUZ DE LIMA 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT onde, ao contestar a ação, a parte 

requerida alegou a preliminar de INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR. Pois bem. Inicialmente cumpre 

consignar que este Juízo mantinha o entendimento de que o prévio 

requerimento da indenização na via administrativa não era elemento 

necessário para o ingresso da ação judicial. Todavia, considerando que 

recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso tem sido em sentido contrário, este 

juízo necessariamente passa a acompanhar a orientação das Instâncias 

Superiores, exigindo a comprovação do prévio requerimento administrativo 

como condição para a propositura da ação judicial. Ilustro: 

“EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE 

CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO - 

ATENDIMENTO DE REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA PELO STF (RE 

N.º 631240 E 839.314) - CONTESTAÇÃO APRESENTADA TORNANDO 

CONTROVERTIDA A MATÉRIA - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – 

ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SETENÇA 

CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.. 1- “A recente 

orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do 

prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício 

do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação de mérito, 

está caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 

631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712)” (Ap 22022/2017, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).” (NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRÉVIO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL– CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Se a parte autora não demonstrar o prévio requerimento 

administrativo, mesmo depois de intimada para colacionar tal documento 

nos autos, é o caso de extinção da ação, em razão da ausência de 

pretensão resistida e, consequentemente, de interesse processual. O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011.” (Ap 155326/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2018, 

Publicado no DJE 10/08/2018). “QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADOAPELAÇÃO N. 1025437.27.2017.8.11.0041APELANTE(S):PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO(S):JOÃO 

MARCOS DA SILVA SAMPAIO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – DOCUMENTO JUNTADO PELO 

AUTOR – INTERESSE DE AGIR VERIFICADO – RECUSA AO PAGAMENTO 

DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA 

DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO 

DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – MULTA – ART. 80, 

INCISOS I E VII DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – INVIABILIDADE – 

VALOR MÁXIMO JÁ FIXADO NA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA DOS 

LIMITES DO ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011). 

Se ao ajuizar a demanda a parte trouxe aos autos o documento que 

comprova a realização do pedido na via administrativa, fica evidenciado o 

interesse de agir.A inadimplência com o seguro obrigatório DPVAT não 

legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).A 

arguição de teses recursais manifestamente infundadas, pacificadas e 

sumuladas representa as hipóteses do art. 80, I e IV do CPC, o que impõe 

a aplicação de multa por litigância de má-fé.Os honorários advocatícios 

fixados no máximo legal (20% da condenação) não comportam majoração 

na fase recursal, sob pena de violação ao art. 85, §11 do CPC.”. (RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018). Todavia, imperioso 

ressaltar que a presente ação já foi recebida e o feito encontra-se pronto 

para a inclusão no Mutirão do DPVAT. Assim, em homenagem ao princípio 

da celeridade processual, hei por bem em afastar a preliminar arguida, 

haja vista que a petição inicial foi recebida sem a exigência da 

comprovação do prévio requerimento administrativo e o processo já 

encontra-se em fase avançada. Consigno que referida condição passará 

a ser exigida para a propositura de novas ações, cujas iniciais só serão 

recebidas ante a comprovação do prévio requerimento administrativo. No 

mais, verifico que 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 13:30 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.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002684-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN PABLO CORREA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002684-59.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): LUAN PABLO CORREA SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 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. Inexistem 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 15:00 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.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 904153 Nr: 6598-51.2018.811.0003

 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: YA, GYA, ARLNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDR-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIONALDO MADEIRA COSTA - 

OAB:13075, ARIONALDO MADEIRA COSTA - OAB:13075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, Dr. Arionaldo Madeira Costa 

OAB/MT 13.075, para apresentar, no prazo legal, réplica à contestação de 

fls. 39/43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 895542 Nr: 3711-94.2018.811.0003

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MKBDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE 

- OAB:22.889, OLIVIA DE MATTOS GARCIA - OAB:14064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora na pessoa dos seus advogados, Dr. José 

Iondas Lima de Andrade, inscrito na OAB/MT., sob o nº. 22889 e Dª. Olívia 

de Mattos Garcia, inscrita na OAB/MT 14.064, do despacho a seguir 

transcrito: "Visto. Para que o adotando, adolescente, possa ser ouvido 

marco o dia 21 de novembro deste ano, às 16:00 horas, mesma 

oportunidade em que a requerente RATIFICARÁ o pedido formulado. 

INTIMEM-SE, portanto. Às providências."

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007489-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ORMINDA PRATA SALLES (REQUERENTE)

ALBERTO FABIANO SALLES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

FABIANO SALLES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0016060A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOMERCINDO FABIANO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1007489-55.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CNGC, impulsiono os autos para intimação do 

patrono da parte autora para fazê-la comparecer nesta Secretaria da 1ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões, a fim de firmar termo de 

inventariante, bem como, para que faça comparecer os herdeiros para 

firmar termo de Cessão de Direitos Hereditários, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Rondonópolis, 5 de novembro de 2018 

GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006713-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE QUEIROZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

cibele silva prietch falca pagno OAB - MT9947/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINIL QUEIROZ DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1006713-55.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CNGC, impulsiono os autos para intimação do 

patrono da parte autora e do Ministério Público para que apresentem, no 

prazo legal, os quesitos a serem respondidos pela perita nomeada nos 

autos. Rondonópolis, 5 de novembro de 2018 GERALDA ESPLENDO DOS 

SANTOS MORAES Gestor(a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005640-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES OAB - MT11689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. (REQUERIDO)

C. F. (REQUERIDO)

A. P. F. (REQUERIDO)

A. F. D. O. F. (REQUERIDO)

J. P. F. (REQUERIDO)

H. M. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

 

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 isenção prevista no 

art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Designo o dia 17.12.2018, às 

16h30min, para a realização da audiência de conciliação. Cite-se as 

requeridas A.F.D.O.F. e H.M.F., através do oficial de justiça, devendo 

constar no mandado as advertências dos arts. 335 e 344, do CPC, com 

advertência de que o prazo para contestar fluirá a partir da realização da 

audiência. Intime-se a parte requerente, pessoalmente, para que 

compareça na audiência. 4. Cite-se os demais herdeiros do falecido na 

forma editalícia, nos termos do art. 256, inciso II, do Código de Ritos, para, 

querendo, responder, no prazo legal (art. 355, CPC). 5. Em atenção ao 
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disposto no art. 72, inciso II, do Código de Ritos, nomeio como curador 

especial o UNIJURIS, representado pelo Dr. Samir Badra Dib, para o 

patrocínio dos interesses da segunda demandada, devendo ser intimado 

para requerer o que de direito. 6. Notifique-se o Ministério Público. 7. 

Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de 

outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz de Direito.".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009318-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEI SILVA CARVALHO OAB - MT22647/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. N. (REQUERIDO)

 

Vistos etc. 1. Recebo a exordial, devendo o feito tramitar 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. 

Designo o dia 13.12.2018, às 15h30min, para realização da audiência de 

tentativa de conciliação, na qual, caso não haja composição entre as 

partes, será deliberado a respeito da realização do exame de DNA. 4. 

Intimem-se e notifiquem-se a representante da 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. Intime-se. 7. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de outubro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003877-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSANDRA TRAJANO PEREIRA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA FERNANDES RIBEIRO OAB - MT4038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGISTRO GERAL (INVENTARIADO)

 

Processo n.º 1003877-12.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente 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. Nomeio inventariante a requerente, 

ELISSANDRA TRAJANO PEREIRA MORAES, que deverá ser intimada para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, assinar o respectivo termo de compromisso. 

4. No mesmo contexto, intime-se a inventariante para que, no prazo de 10 

(dez) dias, traga aos autos a certidão negativa do DETRAN em nome do de 

cujus. 5. Após, abra-se vista ao representante do Ministério Público. 6. 

Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 06 de 

agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003574-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE LUZIA DOS SANTOS VELOSO (REQUERENTE)

EDSON MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

ANA MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

CARMEN LUCIA MARQUES (REQUERENTE)

EDMILSON MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

EDILSON MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS OAB - MT0019897A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIANO SILVERIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003574-95.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, nota que a ação se trata de um 

procedimento de jurisdição voluntária, entretanto, percebe-se que dentre 

os documentos que instruem a peça exordial não consta o instrumento de 

procuração outorgado pela parte autora ao causídico que subscreve o 

petitório vestibular. 2. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, do CPC), atendendo às 

disposições contidas no art. 320, do Estatuto Processual Civil, carreando 

ao feito o instrumento procuratório, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do CPC). 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005180-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA DE SOUZA MOTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005180-95.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Abra-se vista dos 

autos ao Ministério Público, após, venham-me os autos conclusos. 2. 

Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de 

novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001610-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. D. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Certidão de Decurso de 

Prazo Certifico, em cumprimento à determinação de ID 13477674, que o 

mandado expedido nos autos (ID 12447978) foi devolvido pelo Oficial de 

Justiça em 16/07/2018, conforme ID 14202950. Certifico, ainda, que 

decorreu o prazo legal da citação do devedor, conforme certidão de ID 

14202950, sem que houvesse, até a presente data, qualquer informação 

do pagamento dos alimentos em atraso. Outrossim, nos termos da 

legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 1691 da CNGC, 

impulsiono o presente feito para intimação da parte autora, através de seu 

procurador, para manifestar, no prazo legal. RONDONÓPOLIS, 15 de 

agosto de 2018. JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001346-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANIELA DE OLIVEIRA OAB - MT0017793A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. S. F. (RÉU)

F. F. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Certidão de Decurso de 

Prazo Certifico que decorreu o prazo requerido pela parte autora, 

conforme ID 13333820, sem que houvesse, até a presente data, qualquer 

manifestação acerca do endereço do requerido. Outrossim, nos termos da 

legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 1691 da CNGC, 

impulsiono o presente feito para intimação da parte autora, através de seu 

procurador, para manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. RONDONÓPOLIS, 20 de agosto de 2018. JOÃO BATISTA 

BARBOSA SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: (66) 

34106100

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001207-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ROSA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO OAB - MT0015528A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003772-06.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. J. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

MARILIA MESQUITA MIRANDA OAB - MT23263/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico que não foi possível intimar CARLOS ROSSETTI JUNIOR tendo em 

vista que percorri toda a rua descrita no mandado e não localizei o 

endereço, sendo o imóvel de n 1433 (Casa do Shawarma) o mais próximo 

encontrado. Os moradores da rua descrita no mandado não souberam 

informar onde o intimando reside. Wellon Vinicius Marques de Souza, 

Oficial de Justiça, Matrícula 26060. RONDONÓPOLIS/MT, 9 de agosto de 

2018. WELLON VINICIUS MARQUES DE SOUZA Oficial de Justiça SEDE DO 

1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 740781 Nr: 2501-47.2014.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMM, ANDREIA MEDINA MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO RAMOS LIROLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS PEREIRA RODRIGUES - 

OAB:12105/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.O art. 824 e seguintes, do Código de Processo Civil, preveem que: 

“Art. 824. A execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de 

bens do executado, ressalvadas as execuções especiais.”“Art. 829. O 

executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, 

contado da citação(...).ISTO POSTO, intime-se a parte autora, para no 

prazo de 15 (quinze) dias: (1.) Especificar qual o modo de execução que 

optará, dada a diversidade de ritos (“penhora” ou “prisão”), levando em 

conta ainda, a existência da outra execução apensada, envolvendo as 

mesmas partes; (2.) Bem como fazer prova nos autos, da necessidade de 

receber a pensão alimentícia posterior ao atingimento da maioridade, 

apresentando, se necessário, o cálculo atualizado do débito.Intime-se.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 824115 Nr: 4301-42.2016.811.0003

 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: ABSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13301-A/MT

 Visto.

Inicialmente, CIENTE da decisão proferida pelo Juízo Titular, declinando-se 

da competência, para processar o presente feito.

Compulsando o processo, verifico que há uma derradeira possibilidade de 

acordo entre as partes, assim, visando a autocomposição do presente 

feito (art. 139, V, CPC), DESIGNO O DIA 23 DE JANEIRO DE 2019, às 

15h00min, para a realização da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

encaminhando-se, portanto, ao setor de conciliação da Vara.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Após, certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 777880 Nr: 5372-16.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DE CASTRO E SILVA, LUIZ IRALDO DA 

SILVA, TEREZINHA CASTRO ARNOUD, JOAO LEONEL DE CASTRO, 

SERGIO AUGUSTO JURY ARNOUD, JOSE LUIZ DE OLIVEIRA CASTRO, 

PAULO VYCTOR MAFRA CASTRO, LARISSA DE OLIVEIRA CASTRO, 

FABIANA MONTEIRO DE CASTRO PREVELATO, MARINELZA RODRIGUES 

DE MORAES, ROBERTA SANTOS DE REZENDE CASTRO, IVAN BARRETO 

PREVELATO, LARIANA DE OLIVEIRA CASTRO SIMÕES, LUCAS BENITES 

SIMÕES, CARLOS ANTONIO DE CASTRO, SONIA APARECIDA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANA DE OLIVEIRA CASTRO, 

ESPOLIO DE ANTONIO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3.877/MT, NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - 

OAB:12.416/MT, PAULO VYCTOR MAFRA CASTRO - OAB:22064/O, 

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a SUSPENSÃO processual requerida às fls. 172.

Decorrido o prazo ora concedido, INTIME-SE a parte para promover o 

regular andamento do feito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 712089 Nr: 7139-94.2012.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKDOS, CSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

TANIA MARIA CARDOSO SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT
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 Visto.

Considerando que a requerente não possui mais interesse no 

prosseguimento desta demanda, conforme informado às fls. 105, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da ação e julgo EXTINTO o processo, com 

amparo no artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios por tratar-se de justiça gratuita.

Com o trânsito em julgado ou desistência do prazo recursal, ao arquivo 

com baixa e anotações necessárias.

Publicada e registrada eletronicamente, promova-se as intimações 

necessárias e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 805580 Nr: 16525-46.2015.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMM, AMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSE GALDINO - 

OAB:OAB/MT11554, JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:OAB/MT12105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MAIA ROCHA DA 

SILVA - OAB:OAB/PR 45.182

 Visto.O art. 824 e seguintes, do Código de Processo Civil, preveem que: 

“Art. 824. A execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de 

bens do executado, ressalvadas as execuções especiais.”“Art. 829. O 

executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, 

contado da citação(...) .ISTO POSTO, intime-se a parte autora, para no 

prazo de 15 (quinze) dias: (1.) Especificar qual o modo de execução que 

optará, dada a diversidade de ritos (“penhora” ou “prisão”), levando em 

conta ainda, a existência da outra execução apensada, envolvendo as 

mesmas partes; (2.) Bem como fazer prova nos autos, da necessidade de 

receber a pensão alimentícia posterior ao atingimento da maioridade, 

apresentando, se necessário, o cálculo atualizado do débito.Intime-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 824483 Nr: 4419-18.2016.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMZ, AALM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intimada na pessoa de seu advogado constituído nos autos, bem como 

pessoalmente, para regularizar o andamento do feito, a exequente 

quedou-se inerte.

ISTO POSTO, ante o desinteresse da autora, por não promover os atos e 

as diligências que lhe incumbia, abandonando a causa por mais de 30 

(trinta) dias, conforme certificado às fls. 60, JULGO EXTINTO o processo, 

com amparo no art. 485, III, CPC.

Sem custas e honorários advocatícios por tratar-se de justiça gratuita.

Com o trânsito em julgado ou desistência do prazo recursal, ao arquivo 

com baixa e anotações necessárias.

Publicada e registrada eletronicamente, promova-se as intimações 

necessárias e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 745936 Nr: 5532-75.2014.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCR, MADCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREMI RODRIGUES 

NASCIMENTO SILVA - OAB:OAB/ MT 18261/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS PEREIRA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT12105

 Visto.

Considerando que a venda judicial do bem penhorado nos autos restou 

infrutífera, conforme informado às fls. 99, intime-se o exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, requerer o que de direito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 440296 Nr: 8963-59.2010.811.0003

 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: ALAIDE GONCALVES DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FRANCISCO JOSE DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando a advogada Dra. Letícia Batista de 

Souza, OAB/14102/MT de que os autos se encontram com vista, pelo 

prazo de cinco dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 412144 Nr: 8296-44.2008.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLDS, ALB, ELDS, ILM, DLDS, ELDS, JLDS, JLDS, 

GLDS, MCDN, PLDS, OLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJFDS, EDMLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209, ELIANE AVELINO DOS SANTOS - 

OAB:MT/4.749, UNIJURIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS, para 

devolução dos autos nº 8296-44.2008.811.0003, Protocolo 412144, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 724214 Nr: 5203-97.2013.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDACMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - 

OAB:13068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5203-97.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Ante a certidão de fl. 126, 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, 31 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320540 Nr: 7537-56.2003.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO MATOS DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA, para 

devolução dos autos nº 7537-56.2003.811.0003, Protocolo 320540, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 723697 Nr: 4688-62.2013.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSM, EGSM, EDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B, JÚNIOR SÉRGIO MARIM - OAB:MT/6.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4688-62.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Tendo em vista que a última atualização dos valores executados foram 

em agosto de 2015, determino a intimação da parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, atualize o débito exequendo.

2. No mais, defiro o pedido de fls. 98/99, último parágrafo.

3. Após, cumprida as determinações supra, venham-me os autos 

conclusos para deliberação quanto ao pedido de penhora on line.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de outubro de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 798705 Nr: 13783-48.2015.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVVS, YVVS, RDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIJURIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 13783-48.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Tendo em vista que última atualização dos valores executados se deu 

no ano de 2015, determino a intimação da parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, atualize o débito exequendo.

2. Após, cumprida a determinação supra, venham-me os autos conclusos 

para deliberação quanto ao pedido de penhora on line.

 3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de outubro de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 771988 Nr: 3159-37.2015.811.0003

 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: MDLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS, JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA ARAÚJO DA SILVA - 

OAB:15566-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - 

OAB:14553/MT

 27. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Ritos, julgo improcedentes os 

pedidos articulados na exordial.28. Deixo de condenar ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista que as 

partes litigam sob o pálio da gratuidade da justiça.29. Decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

a n o t a ç õ e s  d e  p r a x e . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . I n t i m e - s e . 

Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 05 de novembro de 2018.WANDERLEI JOSÉ 

DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 317037 Nr: 11214-94.2003.811.0003

 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: LAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:14885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DE SOUZA GIMENEZ - 

OAB:5636-B

 Processo n.º 11214-94.2003.811.0003

Vistos etc.

 1. Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA aforada por 

LINDAMAR ALVES RODRIGUES em face de JAIRO CACTANO BARBOSA 

(qualificados nos autos).

 2. A parte autora e seu patrono não foram intimados pessoalmente para 

se manifestarem, conforme certidão de fls. 113 e 115, respectivamente, 

tendo em vista que não foram encontrados em seus endereços declinados 

nos autos. Ressalta-se ainda que o o advogado da requerente foi intimado 

via DJe à fl. 106, quedando-se siliente.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

4. No que se refere ao caso em apreço, a legislação processual civil em 

vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem 

resolução de mérito e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no 

art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a 

extinção do feito quando, por não praticar os atos e diligências que lhe 

competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

5. Ademais, preceitua o art. 274, parágrafo único, do Código de Ritos, que 

se presumem válidas as intimações dirigidas ao endereço residencial ou 

profissional declinado na exordial, vez que cumpre às partes atualizar seu 

endereço no processo sempre que houver modificação temporária ou 

definitiva.

6. Pela análise dos autos, verifica-se que a parte autora não foi localizada 

no endereço que declinou inicialmente, não informando seu endereço 

atualizado nos autos, restando caracterizada a desídia em praticar os atos 

e diligências que lhe competia, fato que impõe a extinção do processo nos 

termos do art. 485, inciso III, do Estatuto Processual Civil.

7. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo 

o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso III, do Código de 

Ritos.

8. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 31 de outubro de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 450203 Nr: 5383-84.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 Processo n.º 5383-84.2011.811.0003
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Vistos etc.

1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA formulado por ELIANDRO 

MACHADO DE OLIVEIRA em face de FRANCIELE GRACHET GONÇALVES 

(qualificados nos autos).

2. Às fls. 259/260, anverso e verso, as partes informam a realização de 

acordo.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É o RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo de execução e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito quando o devedor satisfaz a 

obrigação.

5. Da análise do petitório de fls. 259/260, anverso e verso, verifica-se que 

as partes entabularam acordo e que as disposições ali contidas já foram 

devidamente cumpridas, conforme se observa do comprovante de 

depósito de fl. 260, verso, de maneira que, cumprida a obrigação, inexiste 

alternativa senão a extinção do feito em análise.

6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

homologo o acordo de fls. 259/260, anverso e verso e, por consequência, 

extingo o feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Codex Processual Civil.

7. Em tempo, defiro o pleito formulado no último parágrafo de fl. 259, verso, 

devendo ser oficiado tal como requerido.

8. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 05 de novembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008487-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

NERCINA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128/O (ADVOGADO(A))

VERONICE ALVES DOS SANTOS OAB - 691.343.831-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008487-23.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente 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. Abra-se vista ao representante do 

Ministério Público. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 05 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005339-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MOTA DE MORAES (REQUERENTE)

RONALDO MOTA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MORAES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005339-04.2018.8.11.0003 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 a requerente, 

Antonia Mota de Moraes, que deverá ser intimada 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, a 

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 da inventariante para prestá-las. 7. Após, 

conclusos. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 05 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002646-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANGIVALDO PEREIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE MENDES DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002646-47.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 15068345, pelo que designo o dia 11.02.2019, às 14h30min, 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, 05 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002757-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO SOARES DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE BONISSONI OAB - MT0018717A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMILE NUNES DE ANDRADE (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002757-65.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Da análise 

minuciosa dos autos, nota-se que a parte autora requer a citação por 

edital da parte requerida, pois alega que ela está em local incerto e não 

sabido. 2. O Código de Processo Civil tratou expressamente as hipóteses 

em que é cabível a citação por edital. Vejamos: Art. 256. A citação por 

edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando 

ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - 

nos casos expressos em lei. § 1º Considera-se inacessível, para efeito de 

citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 

2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia 
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de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver 

emissora de radiodifusão. § 3º O réu será considerado em local ignorado 

ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive 

mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos 

cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços 

públicos." (grifo nosso) 3. Nota-se do disposto no art. 256, §3º, do Código 

de Ritos, que para o deferimento da citação por edital há necessidade de 

que se esgotem todos os meios possíveis de localização da parte 

requerida, portanto, no caso em tela, não assiste razão a essa pretensão 

da parte autora, eis que ainda não foram tentadas outras formas de 

citação da parte adversa, razão pela qual indefiro o pleito de ID: 15998751. 

4. No mais, intime-se a parte autora para que requeira o que de direito, no 

prazo legal. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 

de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005626-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DA SILVA (REQUERENTE)

ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

MAURO DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

HILARIO DA SILVA (REQUERENTE)

ROSANGELA DA SILVA (REQUERENTE)

CELIA DA SILVA PAZZE (REQUERENTE)

FERNANDO DA SILVA (REQUERENTE)

EDNA DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DA SILVA (REQUERIDO)

RUTE CORREIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005626-64.2018.8.11.0003 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 Maria Aparecida 

da Silva Ferreira Silva, conforme estabelece o art. 660, inciso I, do Código 

de Processo Civil. 4. Considerando a informação carreada à proemial, 

segundo a qual os herdeiros dos 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 

da certidão negativa estadual (emitida pela PGE), bem como o plano de 

partilha dos bens inventariados. 5. Após a juntada aos autos da 

documentação mencionada, abra-se vista dos autos ao Ministério Público. 

6. Empós, conclusos para a sentença. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de novembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000192-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA ALVES DA FONSECA (REQUERENTE)

SIDNEI MAIA (REQUERENTE)

MARIA JAKELLINE SILVA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON DOUGLAS FONSECA MAIA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000192-31.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Considerando que 

a legitimidade da inventariante pode ser substancialmente afetada por 

futura decisão a ser proferida na Ação de Reconhecimento de União 

Estável Post Mortem, Proc. n.º 1005779-68.2016.8.11.0003, em trâmite 

neste juízo, determino o sobrestamento deste feito até o julgamento da 

referida demanda, com fulcro no art. 313, inciso V, alíneas a, da Lei 

Instrumental Civil, e em tributo ao princípio da segurança jurídica. 2. 

Apensem-se estes autos aos de n.º 1005779-68.2016.8.11.0003. 3. 

Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de 

novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008608-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. D. S. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008608-85.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 15838220. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 05 de setembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011973-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSON SILVA BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERENICE PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1011973-16.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar 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. Designo o dia 07.02.2019, às 17h, para realização 

da audiência de tentativa de conciliação, na qual, caso não haja 

composição entre as partes, será deliberado a respeito da realização do 

exame de DNA. 4. Intimem-se e notifiquem-se a representante da 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. 

Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de 

novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009642-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. D. S. (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009642-95.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, verifica-se que o título executivo que 

embasa a presente executio é uma sentença proferida pelo juízo da 2ª 

Vara de Família e Sucessões desta Comarca (ID: 10802009). 2. Assim, por 

tratar-se de matéria de competência absoluta, com arrimo do art. 516, 

inciso II, do Código de Ritos, determino a remessa destes autos àquele 

juízo, que é o prevento para a apreciação desta matéria. 3. Sobre o tema, 

anoto o seguinte julgado: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - OBRIGAÇÃO ORIUNDA DE TITULO 

EXECUTIVO JUDICIAL – MESMO FORO – ARTIGO 575, II CPC – 
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COMPETÊNCIA DO JUIZO PROLATOR DA SENTENÇA EXEQUENDA – 

CONFLITO IMPROCEDENTE. A execução de alimentos deve ser promovida 

no juízo em que tramitou o processo de conhecimento do qual adveio o 

referido titulo judicial, em consonância com a regra prescrita no art. 575, II 

do CPC.” (TJ/MT – Conflito de Competência n.º 167.766/2014, Primeira 

Turma de Câm. Cív. Reun. de Dir. Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa de 

Farias, j. 02.07.2015) (grifo nosso) 4. Intime-se. 5. Expeça-se o 

necessário, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005397-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA BARRETO (REQUERENTE)

LAURA CRISTINA PEREIRA BARRETO (REQUERENTE)

OLINDA PEREIRA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA BARRETO OAB - MT19061/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLINDA PEREIRA BARRETO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005397-07.2018.8.11.0003 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 

Éder Pereira Barreto, 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 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, 05 de novembro 

de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003593-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE ROSA DE ESPINDOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO TEIXEIRA DE ESPINDOLA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003593-04.2018.8.11.0003 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, Adelaide Rosa 

de Espindola, 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 

da certidão negativa municipal, bem como o plano de partilha dos bens 

inventariados. 5. Após a juntada aos autos da documentação mencionada, 

abra-se vista dos autos ao Ministério Público. 6. Empós, conclusos para a 

sentença. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 05 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006261-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THAMARA ALYNE DA SILVA (REQUERENTE)

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:

NAIR DIAS DA ROCHA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006261-45.2018.8.11.0003 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 a requerente, 

Thamara Alyne Da Silva Alves, que deverá ser intimada 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, a 

inventariante fará as primeiras declarações, devendo trazer o 

comprovante de recolhimento do ITCMD, a certidão negativa da fazenda 

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 da 

inventariante para prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. Intime-se. 9. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de novembro 

de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001848-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON OLIVEIRA LEAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENILDE ALVES RAFAEL (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001848-86.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro a cota 

ministerial de ID: 15672559, determinando que a equipe multidisciplinar 

forense proceda, imediatamente, in loco ao estudo psicossocial das 

condições das partes e do menor. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de novembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001555-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON DE SOUZA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ILMAR SALES MIRANDA OAB - MT5388/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA GONCALVES DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT21267/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS
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Processo n.º 1001555-19.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, carreie aos autos documento 

hábil a comprovar a propriedade do imóvel supracitado, conforme 

preconiza o art. 1.227, do Código Civil, sob pena de não homologação do 

acordo no que tange a partilha de bens. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002732-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL FELIX DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CILENE CHIVALSKI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

REJANE FELIX DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO FELIX DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

JANETE DE ANDRADE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002732-18.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 15861185, pelo que determino a suspensão do feito pelo prazo de 2 

(dois) meses. 2. Aguarde-se em arquivo provisório. 3. Decorrido o prazo 

da suspensão, sem manifestação, determino que se certifique nos autos e 

intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 

4. Após, conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 05 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011847-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GONCALVES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROCHA DE SOUZA OAB - MT0012103S (ADVOGADO(A))

NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO OAB - MT15898 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO HENRIQUE DE SOUZA FRANCO (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1011847-63.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente às isenções prevista no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Havendo prova pré-constituída da paternidade 

(certidão de nascimento da parte autora que instrui a inicial), defiro os 

alimentos provisórios requeridos, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 

5.478/68 (Lei de Alimentos), fixando-os, tendo em vista a não 

comprovação do real rendimento auferido pela parte demandada, em um 

terço do salário mínimo vigente, correspondendo hoje a R$ 318,00 

(trezentos e dezoito reais), a ser depositado até o dia 10 (dez) de cada 

mês, a partir da citação, na conta bancária informada pela parte autora ou 

pago diretamente mediante recibo. 4. Designo o dia 11.02.2019, às 17h, 

para a realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte requerida, 

devendo constar no mandado as advertências dos arts. 335 e 344, do 

CPC, com advertência de que o prazo para contestar fluirá a partir da 

realização da audiência. Intime-se a parte requerente, pessoalmente, para 

que compareça na audiência. 5. Consigne-se as advertências legais, em 

especial a eventual ausência das partes, nos termos do art. 7º, da Lei de 

Alimentos, segundo o qual “o não comparecimento do autor determina o 

arquivamento do pedido, e a ausência do réu importa em revelia, além da 

confissão quanto à matéria de fato.” 6. Notifique-se o Ministério Público. 7. 

Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de 

novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003299-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA EVANGELISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR OAB - MT15871 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO EVANGELISTA DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003299-49.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 15403784, pelo que determino a suspensão do feito pelo prazo de 1 

(um) mês. 2. Aguarde-se em arquivo provisório. 3. Decorrido o prazo da 

suspensão, sem manifestação, determino que se certifique nos autos e 

intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 

4. Após, conclusos. 5. Intime-se. 6. 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: 1006199-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA FELIPAK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER HELENO DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006199-05.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Nos termos dos 

art. 320, da Lei Instrumental Civil, intime-se a autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos a cópia da sentença 

declaratória de união estável havida entre a demandante e o de cujus ou 

escritura pública firmada por eles atestado o período de convívio, a fim de 

comprovar sua condição de companheira do falecido, uma vez que os 

documentos de IDs: 14590307 e 14590332 não se prestam para este fim, 

sob pena de indeferimento da petição inicial (arts. 321, parágrafo único, e 

330, inciso II, ambos do CPC). 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007353-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR OAB - MT15871 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA SILVEIRA DE SOUSA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007353-92.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Considerando as 

informações carreadas à proemial, segundo a qual os herdeiros do de 

cujus são maiores e capazes, bem como o pleito de ID: 15970212, 

converto o inventário em arrolamento sumário, nos termos do art. 659 e 

seguintes, do Código de Ritos, devendo a pessoa do inventariante 

providenciar a juntada das certidões negativas municipal, federal e 

estadual (emitida pela PGE), bem como o plano de partilha dos bens 

inventariados. 2. Após a juntada aos autos da documentação mencionada, 

venham-me os autos conclusos. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003791-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. C. C. (REQUERENTE)

DANIEL DA CRUZ CARMO (REQUERENTE)

ESTER ALVES DA CRUZ CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZINETE TEIXEIRA DOS SANTOS ABREU OAB - MT19921/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO RODRIGUES DO CARMO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):
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WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003791-75.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro a cota 

ministerial de ID: 14085941, pelo que determino a avaliação judicial dos 

bens inventariados. 2. Após a juntada aos autos do laudo de avaliação, 

abra-se vista à inventariante, aos herdeiros e ao representante do 

Ministério Público para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 635, CPC. 3. Cumpridas as diligências supra, 

venham-me os autos conclusos. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005197-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELZA DE CASTRO FEITOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA SOUZA DE MORAES OAB - MT14747/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DHIEGO DE CASTRO FEITOZA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005197-97.2018.8.11.0003 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 parte requerente, Delza 

Pereira de Castro, conforme estabelece o art. 660, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 4. Considerando a informação carreada à proemial de que 

a requerente é a única herdeira e capaz, 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 a relação de 

todos os bens do de cujus de maneira pormenorizada. 5. Oficie-se ao 

Banco Bradesco para que informe ao juízo quanto à existência de 

numerário em conta bancária em favor do de cujus. 6. Após a juntada aos 

autos da documentação mencionada, abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público. 7. Empós, conclusos para a sentença. 8. Intime-se. 9. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de novembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000978-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

LUCILEIDE OLIVEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

CLAUDEIR ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

MARIA DOS SANTOS SALES (REQUERENTE)

LUCAS BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA EMANUELE MULLER OAB - MT0017812A (ADVOGADO(A))

JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT7043/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMIRO ALVES DE SOUZA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000978-41.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Indefiro o pleito de 

ID: 15123140 por falta de amparo legal, uma vez que a possibilidade de 

recolhimento do ITCMD a posteriori só se dá quando o inventário for 

processado na forma de arrolamento sumário (art. 662, CPC), o que não 

se verifica no caso em apreço, considerando que o presente feito tramita 

na via tradicional do inventário (art. 610 e seguintes, CPC). 2. Outrossim, 

incabível a conversão do atual rito processual para o rito do arrolamento 

sumário, uma vez que este pressupõe a capacidade de todas as partes 

(art. 659, CPC), o que não se verifica nos autos, uma vez que o herdeiro 

Pedro Alves de Souza é menor. 3. No mais, indefiro o pedido de alvará 

judicial pelas mesmas razões expostas na decisão de ID: 14574393, 

devendo a parte, caso queira, se valer de pedido de alvará a ser 

manejado em ação autônoma. 4. Assim, intime-se a inventariante para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, carrear aos autos o comprovante de 

recolhimento de ITCMD, bem como certidão negativa municipal, federal e 

estadual (emitida pela PGE) em nome do de cujus. 5. Intime-se. 6. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 31 de outubro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1003768-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELIL FARIA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE RAMALHO GERINO OAB - MT5614/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAICE LAINE DA SILVA QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003768-95.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Em 

complementação a decisão de ID: 13431460, designo o dia 11.02.2019, às 

13h, para realização da audiência de tentativa de conciliação. 2. 

Intimem-se e notifiquem-se a parte requerente e 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. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004920-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO PONTES OAB - MT16316 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. R. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004920-18.2017.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

analisando vagarosamente todo o processo, entendo ser necessária nova 

tentativa de conciliação entre as partes para fomentar a pacificação social 

dos conflitos e homenagear a célere resolução da lide, possibilitando-lhes 

a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses. 2. Assim 

sendo, com supedâneo nos parágrafos 2º e 3º do art. 3º, bem como no 

inciso V do art. 139, ambos do CPC, assim como da norma ínsita na 

Resolução 125, do -CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca – CEJUSC, 

para realização de Sessão de Mediação no presente feito, a ser presidida 

pelo mediador Sr. Sebastião José de Queiroz Junior, com a designação de 

data para tal solenidade e consequente intimação das partes e dos 

procuradores jurídicos respectivos, devendo a Sr.ª gestora judiciária 

providenciar o necessário, observando a Ordem de Serviço n. 

001/2012-NPMCSC. 3. Após, venham-me os autos conclusos para ulterior 

deliberação. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 05 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008553-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA GLORIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BATISTA GLORIA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008553-03.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, 
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inciso III, 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. Abra-se vista 

ao representante do Ministério Público. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de novembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004162-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. L. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. H. C. N. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004162-39.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Cediço que a 

pessoa que é incapaz de poder prover o seu sustento com o próprio labor 

não pode ser deixado à própria sorte. 2. Nesse diapasão, o direito não 

descura o fato da vinculação da pessoa ao seu próprio organismo familiar, 

impondo, então, aos parentes do necessitado, ou pessoa a ela ligada por 

um elo civil/afetivo, o dever de promover-lhe as condições mínimas de 

sobrevivência, não como favor ou generosidade, mas como obrigação 

judicialmente exigível. 3. O dever de prestar alimentos funda-se na 

solidariedade humana e econômica que deve existir naturalmente entre os 

membros da família e parentes. Há um dever legal de mútuo auxílio familiar, 

transformado em norma, ou mandamento jurídico pelo legislador civilista. 

Originariamente, nada mais era do que um dever moral, um 

comprometimento ético, que no direito romano se expressava pela 

equidade, chamado de officium pietatis, ou caritas. 4. Todavia, as razões 

que obrigam a sustentar os parentes, a prole e a dar assistência ao 

cônjuge transpassam as justificativas morais ou sentimentais, 

encontrando sua origem no próprio direito natural. É inata na pessoa a 

inclinação para prestar auxílio, socorrer e dar sustento, sobretudo quando 

quem necessita se trata de um familiar ou, principalmente, de um filho 

ainda menor. 5. Neste atual cenário econômico capitalista, onde há 

incidência de crises periódicas, a família e seus integrantes naturalmente 

necessitam de auxílio, em especial os enfermos, idoso, as crianças e os 

adolescentes que, a priori, não possuem meios próprios para prover o seu 

sustento, sendo que além da inerente função assistencialista, a família 

provê o sustento, educação, lazer e cultura de seus membros compatíveis 

com a sua condição econômica. 6. No mais, analisando detidamente os 

autos, vê-se que a parte exequente formulou pleito de inclusão do nome 

do devedor nos órgãos de proteção de crédito SPC e SERASA, tendo em 

vista que o executado não adimpliu com o débito exequendo. 7. No tocante 

ao aludido pleito, insta consignar que a verba alimentar tem caráter vital 

para as manutenções básicas do necessitado, sendo imperioso que as 

prestações sejam realizadas corretamente, sob pena de se impor ao 

credor, que na maioria das vezes possui tenra idade e não pode prover o 

próprio sustento, uma situação degradável. 8. Sobre o tema, anoto as 

considerações doutrinárias: “(...) o alimento, em sentido amplo, abrange 

todo o necessário ao sustento, morada, vestuário, saúde e educação do 

ser humano. Atualmente, costuma-se acrescentar a este rol o lazer, 

considerado essencial para o desenvolvimento sadio e equilibrado de todo 

indivíduo.” (JÚNIOR, Fredie Didier. Curso de direito processual civil. 5ª ed., 

v. 5. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 715). 9. Nota-se daí quão grande é a 

importância da efetiva prestação alimentícia, o que certamente levou a 

parte exequente a manejar a presente ação. 10. Corroborando as lições 

supra, considero, ainda, o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça deste 

Estado: “A obrigação alimentar é, ao mesmo tempo, um direito e um dever 

fundamental. O princípio da máxima eficácia dos direitos fundamentais, 

aliado aos princípios encartados no ECA, impõe ao Judiciário a tarefa de 

buscar todos os meios possíveis para a efetivação do comando 

constitucional. A inclusão do nome do agravado nos registros da SERASA 

e do SPC é medida adequada, necessária e proporcional ao atendimento 

do direito aos alimentos. Na aplicação das normas constitucionais deve-se 

perseguir, entre outros, os princípios da supremacia e da unidade da 

Constituição, bem como o da máxima efetividade das normas 

constitucionais. A falta de previsão infraconstitucional não pode ser 

suficiente para impedir a efetivação de um direito fundamental.” (TJ/MT – 

Agravo de Instrumento n.º 106768/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Marcos 

Machado. DJ: 18. 01. 2012) (grifo nosso) 11. Assim, por todo o exposto e 

tendo em vista o caráter substancial dos alimentos in voga, defiro o pleito 

de ID: 13258813, determinando que se oficie ao SPC e ao SERASA para 

que incluam em seus cadastros de restrições de crédito o nome do 

executado, nos termos do art. 782, §3º, do Código de Ritos. 12. No mais, 

determino que se proceda com a notificação do empregador da parte 

requerida, nos termos do art. 529, CPC, devendo ser imediatamente 

oficiado, para que efetue o desconto diretamente em sua na folha de 

pagamento, sob pena de crime de desobediência (art. 330, do Código 

Penal). 13. Em seguida, cumpridas as determinações supra, abra-se vista 

dos autos à parte autora para indicar bens do devedor à penhora, no 

prazo de 5 (cinco) dias, e, após, ao Ministério Público. 14. Intime-se. 15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de novembro 

de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000859-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - MT0006141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000859-80.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. NADIR DE SOUZA 

ARAUJO, representada por sua curadora, Sr.ª Adelina Pereira dos Santos 

(qualificadas nos autos), postula a este juízo a concessão de ALVARÁ 

JUDICIAL para levantamento do valor que consta em nome do de cujus 

Saleu Francisco Souza, seu irmão, junto ao Banco do Brasil. 2. A inicial foi 

instruída com os documentos necessários à propositura da ação. 3. O 

representante do Ministério Público manifestou-se pela procedência do 

pedido inicial (ID: 15951444). 4. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. Analisando detidamente os 

presentes autos, vê-se que, de fato, a requerente é irmã do falecido, 

conforme documentos acostados ao caderno processual, bem como que 

não há outros herdeiros, o que evidencia sua legitimidade para postular o 

presente alvará judicial. 6. Quanto à possibilidade da concessão do 

pretendido alvará sem a propositura do inventário, anoto o seguinte 

aresto: “PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA O LEVANTAMENTO DE 

VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA DO FALECIDO PAI E 

COMPANHEIRO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE 

JURÍDICA DO PEDIDO. EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS A INVENTARIAR. 

VERBA DE NATUREZA CLARAMENTE ALIMENTAR. QUANTIA PAGA POR 

EMPRESA FUMAGEIRA AO EXTINTO, RELATIVAMENTE À SAFRA DE 

TABACO, DECORRENTE DO TRABALHO AGRÍCOLA, EXERCIDO NA 

FORMA DE ECONOMIA FAMILIAR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO 

DISPOSTO NA LEI 6858/80 QUE TRATA DE PAGAMENTO AOS 

SUCESSORES E DEPENDENTES DE VERBAS ALIMENTARES. PRINCÍPIO DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

Deve-se aplicar, com a elasticidade necessária à concretização dos 

princípios da dignidade e da fraternidade constitucional, os ditames da Lei 

6858/80, a fim de possibilitar ao ente familiar o levantamento de valores 

que, sem dúvida, representam verba de caráter alimentar. Em que pese a 

existência de bens móveis a partilhar, entende-se que a verba reclamada 

reveste-se de natureza alimentar e, como tal, merece tratamento 

privilegiado, uma vez que se destina à manutenção da família e sustento 

do lar, tarefa exercida pelo pai e companheiro até o seu passamento. 

Ressalte-se, em tempo, versar tal quantia acerca da atividade agrícola 

realizada em conjunto pelos integrantes da mesma família, sendo comum, 

especialmente no interior do país, casos em que laboram informalmente os 

filhos maiores e menores na lavoura, em prol de todo o agrupamento 

familiar, evidenciando a dependência econômica recíproca.” (TJ-SC - AC: 

20130305261 SC 2013.030526-1 (Acórdão), Relator: Ronei Danielli, Data 

de Julgamento: 10/07/2013, Sexta Câmara de Direito Civil Julgado (grifo 

nosso) 7. Assim, diante da documentação coligida aos autos, bem como 

atendidos os requisitos legais, verifica-se que o pedido inicial merece 

guarida. 8. Pelo exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

defiro o pedido veiculado na exordial, para determinar que se expeça 

alvará judicial em favor da autora (qualificada nos autos), autorizando-a a 
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proceder ao levantamento de todo e qualquer numerário existente junto ao 

Banco do Brasil em favor de seu irmão, Saleu Francisco Souza, falecido, 

devendo prestar contas ao juízo no prazo de 30 (trinta) dias. 9. 

Expeçam-se os mandados e ofícios necessários ao cumprimento deste 

decisum. 10. Sem condenação em custas processuais, vez que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 11. Sem condenação em 

honorários advocatícios, por serem incabíveis à espécie. 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, 05 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010540-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DE SOUZA AMORIM (REQUERENTE)

REGINALDO DE SOUZA AMORIM FILHO (REQUERENTE)

ANTONIO DE SOUZA AMORIM (REQUERENTE)

DERCILIA DE SOUZA AMORIM (REQUERENTE)

NIVALDO DE SOUZA AMORIM (REQUERENTE)

CARLOS DE SOUZA AMORIM (REQUERENTE)

ELZA DE SOUZA AMORIM (REQUERENTE)

SEBASTIAO DE SOUZA AMORIM (REQUERENTE)

AIDE DE SOUZA AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE AMORIM NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010540-11.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. JULGO, por 

sentença (art. 659, CPC), o inventário dos bens deixados por LUIZA 

TEODORO AMORIM (qualificada nos autos), na forma pleiteada pela 

inventariante e herdeiros nos autos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, 

salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. 2. Tendo o feito 

tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino que, decorrido o 

prazo recursal, sejam expedidos os competentes formais de partilha, 

alvarás e/ou carta de adjudicação. 3. Após, arquivem-se, procedendo-se 

às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de novembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005282-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILENE DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005282-20.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. MARIA SILENE DE 

OLIVEIRA SILVA, JOÃO VITOR OLIVEIRA DA SILVA e ALEX BRUNO 

OLIVEIRA DA SILVA (qualificados nos autos) postulam a este juízo a 

concessão de ALVARÁ JUDICIAL para levantamento do valor que consta 

em nome do de cujus, João Lopes da Silva, junto à Caixa Econômica 

Federal. 2. A inicial foi instruída com os documentos necessários à 

propositura da ação. 3. O Ministério Público não intervém no feito. 4. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 5. Analisando detidamente os presentes autos, vê-se que, de 

fato, os requerentes são herdeiros do falecido, conforme documentos 

acostados ao caderno processual, bem como que não há outros 

herdeiros, o que evidencia sua legitimidade para postular o presente 

alvará judicial. 6. Quanto à possibilidade da concessão do pretendido 

alvará sem a propositura do inventário, anoto o seguinte aresto: “PEDIDO 

DE ALVARÁ JUDICIAL PARA O LEVANTAMENTO DE VALOR 

DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA DO FALECIDO PAI E COMPANHEIRO. 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. 

EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS A INVENTARIAR. VERBA DE NATUREZA 

CLARAMENTE ALIMENTAR. QUANTIA PAGA POR EMPRESA FUMAGEIRA 

AO EXTINTO, RELATIVAMENTE À SAFRA DE TABACO, DECORRENTE DO 

TRABALHO AGRÍCOLA, EXERCIDO NA FORMA DE ECONOMIA FAMILIAR. 

APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DISPOSTO NA LEI 6858/80 QUE TRATA DE 

PAGAMENTO AOS SUCESSORES E DEPENDENTES DE VERBAS 

ALIMENTARES. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Deve-se aplicar, com a elasticidade 

necessária à concretização dos princípios da dignidade e da fraternidade 

constitucional, os ditames da Lei 6858/80, a fim de possibilitar ao ente 

familiar o levantamento de valores que, sem dúvida, representam verba de 

caráter alimentar. Em que pese a existência de bens móveis a partilhar, 

entende-se que a verba reclamada reveste-se de natureza alimentar e, 

como tal, merece tratamento privilegiado, uma vez que se destina à 

manutenção da família e sustento do lar, tarefa exercida pelo pai e 

companheiro até o seu passamento. Ressalte-se, em tempo, versar tal 

quantia acerca da atividade agrícola realizada em conjunto pelos 

integrantes da mesma família, sendo comum, especialmente no interior do 

país, casos em que laboram informalmente os filhos maiores e menores na 

lavoura, em prol de todo o agrupamento familiar, evidenciando a 

dependência econômica recíproca.” (TJ-SC - AC: 20130305261 SC 

2013.030526-1 (Acórdão), Relator: Ronei Danielli, Data de Julgamento: 

10/07/2013, Sexta Câmara de Direito Civil Julgado – grifamos) 7. Assim, 

diante da documentação coligida aos autos, bem como atendidos os 

requisitos legais, verifica-se que o pedido inicial merece guarida. 8. Pelo 

exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, defiro o pedido 

veiculado na exordial, para determinar que se expeça alvará judicial em 

favor dos autores (qualificados nos autos), autorizando-os a proceder ao 

levantamento de todo e qualquer numerário existente junto à Caixa 

Econômica em favor de João Lopes da Silva, falecido. 9. Expeçam-se os 

mandados e ofícios necessários ao cumprimento deste decisum. 10. Sem 

condenação em custas processuais, vez que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade da justiça. 11. Sem condenação em honorários advocatícios, 

por serem incabíveis à espécie. 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, 

05 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1010095-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOS REIS BIUDES VILLAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (INTERESSADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010095-90.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL aforada por ANDERSON DOS REIS BIUDES 

VILLAR (qualificado nos autos). 2. No ID: 15999045 a parte autora 

requereu a desistência da ação e sua extinção sem resolução de mérito. 

3. O Ministério Público não intervém no feito. 4. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. A 

legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução de mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando o autor 

desistir da ação. 6. Pela análise dos autos, verifica-se que a extinção do 

feito não acarretará nenhum ônus à parte demandada, o que não incide na 

norma prescrita no §4º do art. 485 do Estatuto Processual Civil, sendo, 

então, possível à parte requerente a desistência da ação nos termos em 

que foi postulada. 7. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos 

autos consta, em conformidade com a manifestação do Ministério Público, 

extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do 

Codex Processual Civil. 8. Sem condenação em custas e sem condenação 

em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade da justiça. 9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de 

novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004578-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINEL DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS
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Processo n.º 1004578-70.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE CURATELA aforada por ANTONIO DA SILVA DUARTE em face de 

AGUINEL DUARTE (qualificadas nos autos). 2. Foi realizado o estudo 

social (ID: 15734523) e a perícia médica (ID: 15733835) com a parte 

interditanda. 3. O representante do Ministério Público teceu seu derradeiro 

parecer no ID: 16076635, requerendo o julgamento antecipado do feito, 

nos termos do art. 355, inciso I, do Código Processual Civil. 4. Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. 

As partes têm legitimidade e estão bem representadas, inexistindo 

irregularidades ou questões pendentes de solução, sendo cabível o 

julgamento antecipado do feito, tendo em vista que não há necessidade de 

produção de outras provas, ex vi do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver 

necessidade de produção de outras provas;” 6. Pela análise minuciosa 

dos autos, verifica-se que a parte requerida deve realmente ser 

interditada, pois, conforme estudo social realizado pela equipe 

interdisciplinar forense e a perícia médica realizada pela perita nomeada 

por este juízo, concluiu-se que ela é portadora de enfermidade que lhe 

incapacita à prática dos atos negociais da vida civil e administração dos 

bens, o que só corrobora as alegações e documentos contidos na peça 

vestibular. 7. Dessarte, diante das provas colhidas, verifica-se que é 

medida necessária a decretação da interdição ora pleiteada. 8. Contudo, 

não obstante a necessidade da parte curatelada no caso em apreço, insta 

salientar às partes que se trata de uma medida protetiva extraordinária, 

proporcional às necessidades e circunstâncias do caso, devendo durar o 

menor tempo possível, isto é, a situação de interdição pode ser revista a 

qualquer tempo se houver regressão/cura da enfermidade que aflige a 

pessoa curatelada. 9. De igual modo, registre-se, ainda, que a interdição 

ora decretada afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial, não alcançando os direitos da parte 

interditanda ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, 

à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. 10. A deficiência não afeta a 

plena capacidade civil da pessoa, inclusive para se casar, constituir união 

estável, exercer os direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito 

sobre decidir o número de filhos e de ter acesso a informações 

adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar sua 

fertilidade, exercer o direito à família e à convivência familiar comunitária, 

além de exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como 

adotante ou adotado, em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas. 11. No mais, ressalto à parte curadora quanto às disposições 

criminais constantes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n.º 

13.146/2015, mais precisamente nos arts. 89, 90 e 91, in litteris: “Art. 89. 

Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, 

remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Parágrafo único. 

Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido: I - por tutor, 

curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário 

judicial;” (grifo nosso) “Art. 90. Abandonar pessoa com deficiência em 

hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres: 

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa. Parágrafo 

único. Na mesma pena incorre quem não prover as necessidades básicas 

de pessoa com deficiência quando obrigado por lei ou mandado.” (grifo 

nosso) “Art. 91. Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio 

eletrônico ou documento de pessoa com deficiência destinados ao 

recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração ou à 

realização de operações financeiras, com o fim de obter vantagem 

indevida para si ou para outrem: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 

(dois) anos, e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um 

terço) se o crime é cometido por tutor ou curador.” (grifo nosso) 12. 

Assim, feitas estas ressalvas, a procedência do pedido é medida que se 

impõe. 13. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

em conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido 

inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Codex Processual Civil, para 

decretar a interdição de AGUINEL DUARTE (qualificado nos autos), 

declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos relativos a direito 

patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da Lei n.º 

13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código Civil. 14. Em consonância 

com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio como curador 

da parte interditada a parte requerente, ANTONIO DA SILVA DUARTE. 15. 

Em atenção ao disposto no art. art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c. art. 9º, 

inciso III, do Diploma Civil, inscreva-se o presente decisum no Registro Civil 

competente e publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 

(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 16. Expeça-se mandado de 

inscrição. 17. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça. 18. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se 

às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de novembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007344-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DE SOUSA GOUVEIA (REQUERENTE)

IZABEL SOUSA GOUVEIA (REQUERENTE)

ODAIR JOSE ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE SOUSA GOUVEIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007344-96.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. JULGO, por 

sentença (art. 659, CPC), o inventário dos bens deixados por JOSÉ 

MARQUES GOUVEIA (qualificado nos autos), na forma pleiteada pelo 

inventariante e herdeiros nos autos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, 

salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. 2. Tendo o feito 

tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino que, decorrido o 

prazo recursal, sejam expedidos os competentes formais de partilha, 

alvarás e/ou carta de adjudicação. 3. Após, arquivem-se, procedendo-se 

às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de novembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006000-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER VALUZ RIBEIRO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANE BARBOSA DA SILVA RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006000-17.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C.C. GUARDA aforada por W.V.R.R. em face de 

A.B.S (qualificados na peça vestibular). 2. As partes celebraram acordo, 

conforme termo carreado aos autos (ID: 13202847), avençando acerca do 

divórcio, guarda e visitas em relação aos filhos menores. 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. Analisando detidamente os autos, verifica-se 

que as partes têm legitimidade e estão bem representadas, bem como que 

inexistem irregularidades nem questões pendentes de apreciação, pelo 

que a homologação do acordo é medida que se impõe. 6. Tendo em vista 

que o casamento restou comprovado pela certidão de casamento juntada 

ao feito (ID: 9655213) e as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda, homologo, por sentença, o acordo entabulado nos autos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. 7. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, em consonância com o 

parecer ministerial, julgo procedente o pedido articulado na exordial, ex vi 

do art. 487, inciso III, b, do Estatuto Processual Civil, c.c. art. 1.571, inciso 

IV, do Código Civil, pelo que decreto o divórcio postulado por W.V.R.R. em 

face de A.B.S.R. (qualificados nos autos), deferindo a guarda dos 

menores em favor da genitora, bem como as visitas em favor do genitor, 

conforme acordado. 8. O cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira, 

qual seja, ARIANE BARBOSA DA SILVA. 9. Sem condenação em custas e 

nem em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade da justiça. 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. 
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Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 30 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005295-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO KANEYOSHI HUKUHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - MT0018581A (ADVOGADO(A))

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO OAB - MT0015222A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELVINA USHIWATA DE OLIVEIRA HUKUHI (INVENTARIADO)

PEDRO SABURO HUKUHI (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005295-53.2016.8.11.0003 Vistos. Prima facie, por estarem 

preenchidos os requisitos legais, mormente por se tratar de herdeiros 

maiores e capazes, inexistindo litígio sobre o patrimônio inventariado, 

CONVERTO o presente feito de INVENTÁRIO para ARROLAMENTO 

SUMÁRIO. Procedam-se as devidas retificações junto ao sistema. 

Mantenho no encargo de inventariante o Sr. CELIO KANEYOSHI HUKUHI, 

independentemente de termo. No mais, visando evitar a obstacularização 

do andamento processual, e, consequentemente, prezando pela célere 

prestação jurisdicional, dou por prejudicada a análise, no seio deste 

inventário, do pedido de alvará levantamento de valores. Com efeito, o 

procedimento do inventário, afeto à jurisdição contenciosa, é diverso 

daquele previsto para os alvarás judiciais, sendo que, permitir o 

processamento de pedidos de tal natureza dentro do inventário, ao certo 

ocasionaria tumulto processual. Assim sendo, intime-se o inventariante 

para, no prazo de quinze dias, apresentar o plano final de partilha distribuir 

o quinhão hereditário dos sucessores em porcentagens equânimes. Às 

providências. Rondonópolis-MT, 26 de setembro de 2018. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001864-11.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. E. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PENALVA VERDOLIN OAB - MT10818/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. C. (RÉU)

A. C. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1001864-11.2016.8.11.0003. Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Reconhecimento de União Estável Post Mortem ajuizada por Lilian Moura e 

Silva em desfavor de José Rodrigues da Silva e Aparecida Carvalho da 

Silva, sucessores do falecido Lindomar Carvalho da Silva. Sustenta a 

autora ter convivido com o de cujus pelo período aproximado de 3 (três) 

anos e 8 (oito) meses, cuja convivência foi pública em regime de união 

estável, persistindo até a data do óbito do companheiro, em 09 de 

fevereiro de 2005. Afirma que em virtude de sua qualidade de 

companheira restou-lhe concedido o benefício previdenciário junto ao INSS 

do qual o falecido era contribuinte. Ao final, requer seja reconhecida a 

união estável havida entre si e o de cujus Lindomar Carvalho da Silva no 

período de junho/2001 até 09 de fevereiro de 2005. Com a inicial, a parte 

autora apresentou os documentos pessoais e certidão de óbito do extinto 

(ID’s 1619570 e 1619568), seus documentos pessoais (ID 1619573) e 

escritura pública de declaração de união estável (ID 1619574). Em 

complemento, apresentou sua certidão de nascimento (ID 4928284), bem 

como extrato de certidão PIS/PASEP/FGTS emitida pelo INSS (ID 4928291). 

Não houve conciliação em audiência (ID 6841639). Em contestação, o 

requerido pleiteou a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, refutando as afirmações contidas na exordial argumentando que 

a requerente e seu falecido filho namoravam, detendo relacionamento 

amoroso que não configurava união estável. Ainda, registra que houve 

modificação e inclusão de informações na CTPS e Livro de Empregados, 

fazendo constar a requerente como dependente do de cujus. 

Acompanhou a contestação os documentos pessoais do requerido, 

registro de empregado do falecido (ID 6866979), plano de prestação de 

serviços póstumos (ID 6866990), cópia da CTPS (ID 6867002), certidão de 

óbito (ID 6867018) e comprovante de endereço do requerido (ID 6867052). 

Réplica à contestação apresentada no ID 7264731, bem como ao pedido 

de justiça gratuita vindicado pelo réu, apresentando termo de rescisão do 

contrato de trabalho em razão da morte do trabalhado (ID 7264745). As 

partes indicaram as provas que pretendiam produzir (ID’s 9420257 e 

9476263), manifestando-se o requerido quanto a réplica da parte autora 

no que tange ao pedido de justiça gratuita (ID 9484159). A genitora do 

falecido foi incluída no polo passivo da demanda (ID 10692176) e, após 

sua citação (ID 12010732), aportou ao ID 11840469 respectiva 

contestação, consignando o não reconhecimento da união estável 

estabelecida entre a autora e o extinto. Sobreveio réplica registrada 

mediante petição de ID 12228741. Na decisão saneadora (ID 13033689) 

não foi acolhida a impugnação ao pedido de justiça gratuita, restando, por 

conseguinte, deferido o benefício da assistência judiciária gratuita aos 

demandados, bem como deferida a produção de prova oral e documental 

pelas partes. Em sede de audiência de instrução e julgamento foi 

procedida à oitiva de uma testemunha arrolada pela parte autora e uma 

testemunha e um informante da parte requerida. As partes apresentaram 

memoriais finais respectivamente registrados nos ID’s 14807042 e 

14890882. Relatei o essencial. Decido. Cinge-se a presente demanda na 

verificação da existência de união estável entre a autora Sra. Lilian Moura 

e Silva e o falecido Lindomar Carvalho da Silva pelo período compreendido 

entre junho/2001 a 09 de fevereiro de 2005. Pois bem, a título de 

argumentação, para a constituição de sociedade de fato, tanto a 

Constituição Federal quanto o Código Civil reconhecem como entidade 

familiar a união de pessoas, dispondo acerca da sua proteção pelo Estado 

(CF/88, art. 226, § 3º e CC, art. 1.723). Com efeito, para a jurisprudência a 

união estável resta “configurada na convivência pública, contínua e 

duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família (artigo 

1723, do Código Civil), com atenção aos deveres de lealdade, respeito, 

assistência, de guarda, sustento e educação de filhos (artigo 1724, do 

Código Civil), de modo a permitir aplicação, às relações patrimoniais, no 

que couber, das regras pertinentes ao regime de comunhão parcial de 

bens (artigo 1.725, do Código Civil).” (STF - ADPF N. 132/RJ, Rel. Min. 

Ayres Brito, DJe de 14/10/2011). No caso vertente, observa-se que estão 

presentes todos os requisitos configuradores da união estável entre a 

autora e o falecido, eis que a relação estabelecida entre o casal constituiu 

verdadeira entidade familiar. Não obstante os demandados não 

reconhecerem o relacionamento havido entre a autora e o de cujus, 

aduzindo que a relação configurava apenas um namoro, declarando 

nesse sentido a testemunha e informante por eles indicados em sede de 

audiência de instrução e julgamento, entendo que não merece prosperar 

tais alegações, pois, a teor de todas as provas colhidas durante a 

instrução processual, constato a existência de elementos aptos a 

corroborar as afirmações tecidas pela parte autora, no sentido de que a 

alegada união estável de fato existiu e perdurou até o óbito do 

companheiro varão. Destarte, o documento encartado no ID 6866979 

demonstra que a autora consta como beneficiária no registro de 

empregado do falecido, cujo documento é de responsabilidade do 

empregador. No mesmo sentido, a indicação de dependente na CTPS do 

extinto, notadamente na pagina 11 (ID 6867002) somada, ainda, ao termo 

de rescisão de contrato de trabalho em razão do falecimento do 

empregado oposta no ID 7264745, constando a assinatura da autora no 

referido documento. Assim, ainda que o requerido alegue 

desconhecimento acerca da referida inclusão da autora como dependente 

do filho falecido nos documentos supracitados, por certo os mesmos 

estavam na esfera de domínio do próprio requerido, porquanto 

empregador do falecido, inexistindo quaisquer indícios que provem o 

inverso. Cabe registrar que, mesmo que assim não fosse, constando 

qualquer irregularidade nos documentos de seu filho – e funcionário, 

caberia a ele manejar mediante ação própria o que entendesse pertinente 

a comprovar o contrário inserido nos impressos, o que não foi feito. No 

mais, o INSS reconheceu a convivência marital entre a requerente e o 'de 

cujus', concedendo-lhe pensão por morte na qualidade de companheira. 
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Nesse seguimento, a escritura pública de declaração de união estável 

realizada unilateralmente pela autora (ID 1619574) não foi impugnada pelos 

demandados, tampouco o período ali constante e as testemunhas 

indicadas no aludido documento que, registra-se, goza de fé pública. Por 

oportuno, em sede de audiência de instrução e julgamento, a testemunha 

arrolada pela parte autora, devidamente compromissada, foi categórica em 

afirmar que o casal realmente vivia em união, como marido e mulher 

perante a sociedade, sendo que o relacionamento findou somente em 

razão do óbito do companheiro varão no ano de 2005. Deveras, além do 

depoimento da mencionada testemunha ter revelado que o casal vivia sob 

o mesmo teto em relacionamento revestido da necessária publicidade com 

intuito familiae, denoto que o fato do velório ter se realizado na casa dos 

genitores do falecido, ora requeridos, não é capaz de ilidir o 

relacionamento vivido pelo de cujus com a autora. Além disso, referido 

episódio é plenamente justificável, haja vista o grau de parentesco 

existente. Se não bastasse isso, o compartilhamento dos cuidados com o 

falecido durante o período de internação e tratamento médico realizado 

tanto pela autora quanto pela genitora ficou claro nos autos, o que, não 

refuta a qualidade de companheira exercida pela autora, notadamente 

diante da certidão de óbito constando a requerente como declarante do 

fatídico. Neste viés, caso não ostentasse a qualidade de esposa, haveria 

questionamentos ou até mesmo impedimento do ato, principalmente pela 

requerida enquanto mãe. Por derradeiro, malgrado o depoimento da 

testemunha arrolada pelos requeridos, Sr. João José Ormand, verifica-se 

que embora posicionar-se pela ausência de convivência marital entre a 

requerente e o falecido, o mesmo apresentou-se contraditório, mormente 

ao declarar que foi só uma vez em uma festinha na casa “deles” e após 

indagado, afirmou não saber se a autora e o falecido moravam juntos. 

(destaquei). Tais elementos de prova revelam a existência da união more 

uxório vivenciada por Lilian e Lindomar. Somente para não passar em 

branco, cumpre registrar que a própria natureza da união estável não 

exige qualquer elemento formal, tanto para sua constituição, como para a 

sua destituição, ao contrário do casamento, o qual exige ato solene para 

sua constituição e formalidade legalmente instituída para a sua dissolução. 

Destarte, segundo a regra geral a prova incumbe a quem afirma e não a 

quem nega a existência de um fato. A parte requerente precisa 

demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial 

como ensejador de seu direito, e a parte requerida precisa comprovar a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte 

autora. Acerca da questão do ônus da prova, leciona Nelson Nery Junior, 

in verbis: “A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, 

gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do 

ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em 

desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção 

probatória, no tempo, e na forma prescrita em lei, é ônus da condição da 

parte.” (in Código de Processo Civil Comentado, Revista dos Tribunais, 7ª 

ed., p. 723). In casu, os requeridos deixaram de demonstrar que de fato o 

relacionamento mantido entre o filho e autora não era caracterizado por 

affectio maritalis, porquanto a prova testemunhal não foi capaz de elidir os 

documentos expostos no processo. Desse modo, verifico com clareza 

solar a presença dos requisitos legais para identificação da união estável 

vivenciada entre a Sra. Lilian Moura e Silva e o Sr. Lindomar Carvalho da 

Silva, impondo-se o reconhecimento da união pelo período declarado pela 

autora entre junho/2001 até a data do óbito ocorrido em 09 de fevereiro de 

2005, nos termos do art. 1.723 do Código Civil de 2002 e art. 226, § 3º da 

Constituição Federal. Por fim, importante mencionar que “a lei não exige 

tempo mínimo nem convivência sob o mesmo teto” (STJ – 3ª T., REsp 

1194059 / SP, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 06/11/2012), desde que 

presentes os requisitos legais. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, para DECLARAR, com efeito, ex tunc, a existência de união estável 

post mortem contraída Lilian Moura e Silva e Lindomar Carvalho da Silva, 

pelo período compreendido entre junho/2001 até a data do óbito ocorrido 

em 09 de fevereiro de 2005, por consequência, extingo o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC. Finalmente, 

invocando o princípio da causalidade, condeno as partes requeridas ao 

pagamento das custas processuais (pro rata), bem como ao pagamento 

dos honorários advocatícios em favor do patrono da autora, os quais fixo 

em R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) sobretudo tendo em vista a natureza da 

causa e grau de zelo do profissional (art. 85, § 8º). Fica suspensa a 

exigibilidade de referidas verbas, eis que os sucumbentes encontram-se 

amparados 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. Publique-se. Intimem-se. 

Rondonópolis/MT, 31 de outubro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003014-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON ALUISIO ARAUJO COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1003014-27.2016.8.11.0003 Vistos etc., Intime-se o inventariante para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, noticiar o andamento processual dos autos cuja 

verba se pretende partilhar, apresentando, se for o caso, cópia da 

sentença exarada, descrevendo qual a natureza dos valores constantes 

daqueles autos, se precatório ou RPV, sob pena de extinção. 

Oportunamente, ressalto que pelas atuais regras processuais em vigor, a 

manutenção de ação de inventário em andamento, movimentando 

constante a secretaria do Juízo em um único processo sem utilidade 

prática, não se constitui como meio de legitimação para atuar em 

substituição processual à pessoa falecida, acaso seja essa a pretensão 

ventilada, porquanto pode o interessado demandar em nome próprio 

diretamente na ação respectiva. Em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o inventariante, com a mesma finalidade, sob pena de 

extinção. Após, renove-se a conclusão. Às providências. 

Rondonópolis/MT, 06 de outubro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002674-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELUCIA GONZAGA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO SOARES GIGLIO OAB - MT0015474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMELUCIA GONZAGA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002674-83.2016.8.11.0003 Vistos etc., 1. Prima facie, HOMOLOGO o 

auto de avaliação acostado no ID 11460584, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, tendo em vista a ausência de oposição dos 

herdeiros e do ente ministerial. 2. Doravante, por estarem preenchidos os 

requisitos legais, notadamente aqueles previstos nos arts. 664 e 665 do 

CPC e, inexistindo litígio sobre o patrimônio inventariado, DEFIRO a 

conversão do presente feito de INVENTÁRIO para ARROLAMENTO 

COMUM. Procedam-se as devidas retificações no sistema PJe e capa dos 

autos. Mantenho no encargo de inventariante a Sra. CARMELUCIA 

GONZAGA DE ALMEIDA, independentemente de termo. 3. Outrossim, 

pretende a requerente a concessão de alvará para levantamento de 

valores referentes à restituição do Imposto de Renda junto ao Banco do 

Brasil, em nome do de cujus Jaime Aurelio Pereira (ID 12687891). A 

decisão de ID 13554766 determinou a expedição de ofício ao Banco do 

Brasil, o qual aportou no ID 14650554, noticiando a disponibilidade de 

valores aptos ao levantamento. O Ministério Público opinou pela 

concessão do alvará pleiteado, com a prestação de contas respectiva (ID 

14992283). Pois bem, não obstante o rito de alvará judicial seja diverso 

daquele previsto para o procedimento do inventário, afeto à jurisdição 

contenciosa, hei por bem processar, excepcionalmente, o aludido pedido 

no bojo dos autos, sobretudo por envolver interesse de incapaz, 

contando, inclusive, com o aval ministerial. Destarte, ao compulsar os 

autos verifico a legitimidade do autor, menor requerente, sendo herdeiro 

do falecido Jaime Aurelio Pereira. Ademais, extrai-se do documento de ID 

14650554 a existência de numerário disponível em favor do extinto junto à 

Receita Federal, os quais haverão de ser revertidos em favor de seus 

sucessores, registrando a renúncia apresentada pelo herdeiro Edson 

Souza Pereira (ID 4963510) e a manifestação expressa da companheira 

supérstite no sentido de que os valores sejam levantados integralmente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 408 de 531



em benefício da prole (ID 12687891). Posto isso, ACOLHO o pedido, para 

determinar a expedição de alvará autorizando a representante legal do 

menor Marco Aurelio de Almeida Pereira, Sra. CARMELUCIA GONZAGA DE 

ALMEIDA a levantar integralmente os valores referentes à restituição de 

imposto de renda na forma postulada no ID 14650554, a que fazia jus o 

falecido JAIME AURELIO PEREIRA, cujo óbito ocorreu em 08/08/2016. Os 

valores destinados ao menor deverão ser depositados em conta 

poupança de titularidade exclusiva e individualizada deste, a qual somente 

poderá ser movimentada após atingir a maioridade civil ou mediante 

autorização judicial. Expeça-se ofício ao Banco do Brasil para abertura de 

conta poupança em nome do menor para depósito dos valores constantes 

dos autos. Preclusa a via recursal, expeça-se alvará com a ressalva de 

que os valores destinados ao infante menor haverão de ser transferidos 

para a conta bancária a ser aberta em nome dele. 4. Sem prejuízo, 

intime-se a inventariante para apresentar o plano final de partilha, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acompanhado da seguinte documentação: a) certidão 

de nascimento/casamento do herdeiro Edson e b) Guia de Informação e 

Apuração do ITCMD devidamente retificada, alusivo a isenção 

derradeiramente apresentada. Ainda, verifico que o veículo constante do 

CRLV de ID 4146873 se encontra com restrição gravada em decorrência 

de alienação fiduciária firmada entre o proprietário do bem e terceiro não 

integrante da lide, impedindo, via de consequência, o ato de transmissão 

pretendido com o presente procedimento. Destarte, intime-se a 

inventariante para colacionar ao feito, no mesmo lapso, a carta de 

desalienação do veículo ora apontado. 5. Por fim, abra-se vista dos autos 

à Fazenda Pública e ao Ministério Público. Intimem-se. Rondonópolis-MT, 09 

de outubro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004260-58.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANINE DA SILVA SUPPTITZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MEIRA CRISTOFARO OAB - MS9063 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE BORGES (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON LOPES OAB - 445.897.601-00 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1004260-58.2016.8.11.0003 Vistos etc., 1. A teor do pedido manejado pela 

Fazenda Pública (ID 11626861), efetivo pesquisa perante o Sistema 

BacenJud para fins de apurar a existência de eventual saldo bancário 

aplicado em instituição financeira em favor do falecido CARLOS HENRIQUE 

BORGES (CPF 345.478.511-15), conforme extrato anexo. 2. Demais disso, 

verifico que os veículos constantes dos CRLvs de ID 4775685, 4775712 e 

4775720 se encontram com restrição gravada, em decorrência de 

alienação fiduciária firmada entre o proprietário do bem e terceiro não 

integrante da lide. Assim, intime-se a inventariante para colacionar ao feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a carta de desalienação dos aludidos 

veículos, sob pena de restar prejudicada a partilha dos bens móveis ora 

apontados. 3. Ainda, anoto que remanesce de apresentação pelo 

inventariante a Guia de Informação e Apuração do ITCMD, relativamente ao 

comprovante de pagamento do tributo apresentado no ID 13824811, o que 

haverá de aportar ao feito em idêntico lapso. 4. No mais, certifique-se o Sr. 

Gestor Judiciário se os herdeiros Carlos Henrique e Camila foram 

devidamente intimados para manifestar-se acerca do plano de partilha 

apresentado e, em caso negativo, providencie-se o necessário. 5. 

Cumpridas as determinações, renove-se a conclusão. Às providências. 

Rondonópolis-MT, 15 de outubro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000250-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. K. L. B. A. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, através da advogada constituída, da 

designação de audiência de conciliação, a ser realizada no dia 29 de 

novembro de 2018, às 13h30min, no Núcleo de Conciliação deste Juízo.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005877-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. G. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO OAB - MT18452/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. G. S. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INFORMAR HAVER ENTRADO EM CONTATO 

COM O SETOR ADMINISTRATIVO DA POLICLÍNICA CENTRAL, 

AGENDANDO A PERÍCIA PARA O DIA 26/11/2018, ÀS 07H00MIN, A SER 

REALIZADA JUNTO A MÉDICA PSIQUIATRA MARIA APARECIDA GALVÃO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001138-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO OAB - MT18452/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. M. D. S. D. (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, devidamente representada nos autos, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no PJe. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - 2ª VARA FAMÍLIA 

RONDONÓPLIS Data: 29/11/2018 Hora: 13:00.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003575-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA LEITE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANETE FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT12726/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUI BARBOSA TARSO LEITE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INFORMAR HAVER ENTRADO EM CONTATO 

COM O SETOR ADMINISTRATIVO DA POLICLÍNICA CENTRAL, 

AGENDANDO A PERÍCIA PARA O DIA 28/11/2018, ÀS 07H00MIN, A SER 

REALIZADA JUNTO A MÉDICA PSIQUIATRA MARIA APARECIDA GALVÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009936-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. D. S. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO OAB - MT7026/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. T. A. (RÉU)

C. D. T. A. (RÉU)

C. B. H. T. A. (RÉU)

C. B. T. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009936-16.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo 

de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC. 2. DEFIRO os benefícios 

da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil. 3. Cuida-se de “Ação de Investigação de Paternidade Post 

Mortem” proposta por S. M. de S. R., em desfavor de C. D. T. A., C. B. A. 

F., C. B. H. T. A. e P. T. A., todos devidamente qualificados nos autos, 

visando o reconhecimento de filiação entre a autora e o falecido B. A. F. A 

parte requerente pugnou seja a presente ação processada por 

dependência ao processo nº. 866-85.2001.811.0003 – Código: 276811, o 

qual tramitou junto a 1ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca, 
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todavia o feito foi distribuído por sorteio para esta unidade judiciária. Pois 

bem, malgrado a demandante tenha endereçado a exordial ao Juízo da 1ª 

Vara de Família e Sucessões, tenho que não há prevenção daquele juízo, 

porquanto “A conexão não determina a reunião dos processos, se um 

deles já foi julgado” (Súmula 235, STJ). Neste sentido igualmente é a 

redação do § 1º do art. 55, do CPC, o qual dispõe que “Os processos de 

ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles 

já houver sido sentenciado”. Destarte, estando os autos sucessórios com 

sentença transitada em julgado recentemente, inexiste motivação hábil à 

ensejar o declínio de competência, posto que o dispositivo em questão 

deixa claro que a finalidade da reunião das demandas é o de evitar 

decisões conflitantes ou contraditórias, descabida, portanto, no caso em 

apreço. A propósito: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PREVENÇÃO - 

DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA - CAUSA ANTERIOR JÁ 

DEFINITIVAMENTE JULGADA - INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO - 

COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITADO - CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA ACOLHIDO. O art. 79, "caput", do RITJMG, há de ser 

analisado à luz dos enunciados insertos no CPC, sob pena de afronta à 

atribuição material legislativa conferida pelo art. 22, I, da Constituição 

Federal. .Não se vislumbra a prevenção a justificar a distribuição por 

dependência nas hipóteses em que a causa antecedente já se encontra 

definitivamente julgada, tendo em vista a inexistência de risco de prolação 

de decisões conflitantes. . Conflito de competência acolhido.” (TJMG – CC 

10261090750785002, Relator Corrêa Junior, Julgado em 04/04/2017, 1ª 

Seção Cível). 4. Doravante, designo audiência de conciliação para a data 

de 22 de janeiro de 2019 às 16h00min, a realizar-se no Núcleo de 

Conciliação deste Juízo. Citem-se os requeridos, intimando-os a 

comparecer à audiência aprazada, acompanhados 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 acerca do pedido de mérito da presente ação 

(paternidade), visando imprimir a devida celeridade ao tramite do 

processo, deverão as partes, na data supra assinalada, transigir sobre a 

possibilidade de rateio (ou custeio integral) para fins de quitação de 

referidas despesas. Neste particular, registro que o Laboratório DYAGEM 

LABORATÓRIOS firmou convênio com o TJMT e oferece custo abaixo do 

mercado para a realização do exame, sendo que o material genético 

poderá vir a ser colhido por serventuário da Justiça credenciado e lotado 

na Diretoria do Fórum. Outrossim, acaso inexitosa a conciliação, poderá a 

parte demandada contestar o presente, desde que o faça por intermédio 

de advogado, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da realização da 

solenidade, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na 

inicial (art. 341, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 22 de 

outubro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007691-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. D. J. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. D. R. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007691-66.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Ab initio, a teor da 

informação de que o executado possui vínculo empregatício em aberto e, 

visando conferir efetividade à sentença que homologou o quanto ajustado 

entre as partes no que concerne aos alimentos (ID 11458778), oficie-se 

ao órgão empregador do executado, nos termos do art. 529, §2º do CPC, a 

fim de que promova o desconto da verba alimentar vincenda na forma 

acordada diretamente em folha de pagamento do executado, bem como o 

respectivo depósito em favor da parte autora na conta bancária informada 

nos autos. 2. De outro lado, em que pese a proposta do executado de 

parcelamento do débito na forma vindicada, tenho que não merece 

prosperar, sobretudo porque não há aquiescência do exequente. 3. 

Assim, abra-se vista dos autos ao executado, por intermédio de seu 

representante para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito remanescente, conforme cálculo derradeiramente apresentado, sob 

pena de ser decretada a prisão civil. Com ou sem manifestação, intime-se 

o exequente e o Ministério Público. Após, renove-se a conclusão. 

Intimem-se. Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 715839 Nr: 11162-83.2012.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDA GONZAGA DO NASCIMENTO, VINICIUS 

OLIVEIRA NASCIMENTO, LUCINEIDE OLIVEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ORLANDO RODRIGUES DO 

NASCIMENTO, RENNE MARCOS PEREIRA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DE SOUZA BRUNO - 

OAB:4353/MT, LEONEL PEIXOTO DAMASCENO - OAB:16817 - E, SIRLEI 

CABRAL MORAIS E SILVA - OAB:5393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silval Pohl Moreira de 

Castilho - OAB:OAB/MT6174

 Vistos etc.,

 A teor das alegações tecidas pela inventariante às fls. 151/152 e 

considerando o extenso lapso temporal em que o causídico Leonel Peixoto 

Damasceno se manteve em carga com o presente feito, concedo a dilação 

de prazo requerida (fls. 151/152), pelo interstício improrrogável de 15 

(quinze) dias, a fim de que a inventariante cumpra na integralidade o 

decisum de fls. 140/141.

Ademais, certifique-se a Secretaria se houve o cumprimento das 

determinações constantes do r. comando, por parte dos herdeiros Vinicius 

e Renne.

Por fim, abra-se vista dos autos ao Ministério Publico.

Após, imediatamente conclusos, eis que se trata de feito incluído nas 

metas prioritárias do CNJ.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 743262 Nr: 3968-61.2014.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA BONIFACIO - OAB:MT/6541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:MT/11716, KELY FERNANDA SCHUMANN - OAB:18.445

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO EXEQUENTE PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, MANIFESTAR-SE QUANTO O LAUDO DE AVALIAÇÃO DE 

FLS. 107/108 E VERSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 381500 Nr: 9730-39.2006.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:OAB/MT644

 Vistos etc.

Prima facie, malgrado o quanto disposto na petição de fls. 525/526, 

compulsando os autos verifica-se que referido pleito já foi objeto de 

análise (fls. 524), ou seja, não há o que se falar em desconsideração da 

personalidade jurídica para fins de bloqueio de cotas da pessoa jurídica de 

propriedade do executado, conforme bem esposado no decisum retro.

Doravante, o protesto do pronunciamento judicial que constituiu a 

obrigação alimentar, quando o cumprimento de sentença segue o 

procedimento da expropriação de bens – que é o caso dos autos – é ato a 

ser diligenciado pela própria parte exequente, nos termos do que dispõe o 

art. 517, do CPC. Diversa é a situação do protesto no cumprimento de 
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sentença que segue o procedimento da prisão, em que a providência é 

determinada pelo juiz, conforme excepciona o art. 528, § 1º, do CPC. Por 

tal razão, indefiro o pedido constante no petitório de fls. 525/526.

Assim, intime-se a parte exequente, via DJE, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que entender de direito para o regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 420974 Nr: 3252-10.2009.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO MIGUEL CORREA 

-PROCURADOR GERAL - OAB:MT/9762 - A, LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:OAB/MT644

 Vistos etc.,

Prima facie, malgrado o quanto disposto na petição de fls. 372/373, 

compulsando os autos verifica-se que o referido pleito já foi objeto de 

análise (fls. 360), ou seja, não há o que se falar em desconsideração da 

personalidade jurídica para fins de bloqueio de cotas da pessoa jurídica de 

propriedade do executado, conforme bem esposado nas decisões de fls. 

360 e 371.

Doravante, o protesto do pronunciamento judicial que constituiu a 

obrigação alimentar, quando o cumprimento de sentença segue o 

procedimento da expropriação de bens – que é o caso dos autos – é ato a 

ser diligenciado pela própria parte exequente, nos termos do que dispõe o 

art. 517, do CPC. Diversa é a situação do protesto no cumprimento de 

sentença que segue o procedimento da prisão, em que a providência é 

determinada pelo juiz, conforme excepciona o art. 528, § 1º, do CPC. Por 

tal razão, indefiro o pedido constante no petitório de fls. 525/526.

Assim, intime-se a parte exequente, via DJE, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que entender de direito para o regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 823898 Nr: 4261-60.2016.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11.811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:12071/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 

(cinco)dias, requerer o que entender de direito, em vista o contido no doc. 

de fls.159.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 719813 Nr: 853-66.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO ALMEIDA - 

OAB:15568/MT, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 11.551, 

SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:19974/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:MT/9699, DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - 

OAB:23352/MT, PRISCILLA PEREZ GOES - OAB:OAB/MT14641

 Vistos.

Reitero o despacho de fls. 129, retificando-se tão somente o prazo mínimo 

estipulado entre o primeiro e o segundo pregão, restando tal suprimido 

haja vista a ausência de previsão legal específica quanto a esse ponto.

 Cumpra-se, na íntegra, o decisum retro, intimando-se o Sr. Leiloeiro para 

que informe a designação de data, local e horário para a realização do 

leilão e demais atos subsequentes.

 Às providências.

Rondonópolis/MT, 31 de outubro de 2018.

 Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430845 Nr: 12769-39.2009.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGOM, LMDOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO PENALVA VERDOLIN 

- OAB:11066-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR, para 

devolução dos autos nº 12769-39.2009.811.0003, Protocolo 430845, 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.: 784250 Nr: 7869-03.2015.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRDSN, MSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) WELSON GAÍVA MARINO, para devolução dos 

autos nº 7869-03.2015.811.0003, Protocolo 784250, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001825-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. F. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. F. (RÉU)

J. R. D. S. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CLAUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT PROCESSO n. 1001825-43.2018.8.11.0003 Valor da causa: 

$11,448.00 ESPÉCIE: [Alimentos, Investigação de Paternidade, Retificação 

de Nome]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: MAURA 

DE FREITAS SILVA. Endereço: AVENIDA E, 01, Quadra 01, RESIDENCIAL 

ANTÔNIO GERALDINI, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78750-820. POLO 

PASSIVO: ALEX DA SILVA FREITAS. atualmente em local desconhecido. 

JOSINEY RODRIGUES DE SOUZA. Endereço: Rua Santa Ursula, 03, 

Conjunto São Jose, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO ALEX DA SILVA 

FREITAS, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Negatória de 

Paternidade c/c Investigação e Alteração de Registro Civil de Nascimento 
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c/c Alimentos. DECISÃO: defiro, desde já, o pedido manejado no ID 

14143608, determinando-se a citação editalícia de Alex da Silva Freitas, 

com prazo de 30 (trinta) dias, para, querendo, contestar a presente ação, 

no prazo 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), sob pena de 

reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 341, CPC). 

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, ALISSON 

FLAVIO AMPOLINI, digitei. RONDONÓPOLIS, 5 de novembro 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.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006065-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. A. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON FERNANDES DA SILVA OAB - MT17125/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1006065-12.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Diante das especificidades 

da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito apresentado, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da sessão de tentativa de autocomposição (CPC, art. 139, VI 

e Enunciado n° 35 do ENFAM). Doravante, proceda a atualização do 

endereço da parte requerida, conforme noticiado no ID 13130694. CITE-SE 

a demandada, intimando-a para contestar o presente feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, desde que o faça por intermédio de advogado, sob pena de 

reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial (arts. 335, III, 231, 

V, e 341, todos do CPC). Faça constar do mandado os dois endereços 

noticiados derradeiramente, observando o Sr. Meirinho os horários 

indicados no petitório e o disposto no art. 212, § 2º, do CPC. Após, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação. 2. Ademais, elabore-se estudo psicossocial no 

domicílio de ambas as partes, sem prévio aviso, aferindo-se as condições 

econômicas, higiênicas, morais, afetivas e sociais (perante os vizinhos, 

escola e local de trabalho) para criação e educação do menor V. F. de A., 

em laudo circunstanciado no prazo de 20 (vinte) dias Aportando aos autos 

o laudo, intimem-se as partes para, querendo, se manifestem em 05 

(cinco) dias, 3. Adotadas as providências, colha-se parecer ministerial. 4. 

Em seguida, tornem os autos conclusos. Às providências. 

Rondonópolis-MT, 1º de outubro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011326-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT13884/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

VISTO. Se no prazo legal, recebo os embargos. Certifique-se nos autos 

principais. Intime-se o embargado para, querendo, impugnar os embargos, 

no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se. Rondonópolis, segunda-feira, 29 

de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1010046-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DE LIMA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1010046-49.2017.8.11.0003 VISTO. Considerando que já 

existe uma perícia agendada em outro processo para o dia 13 de 

novembro de 2018, às 10h45min, REDESIGNO a perícia agendada neste 

feito para às 11h45min, do mesmo dia 13 de novembro de 2018, a ser 

realizada na sala de reunião deste Fórum. Intime-se o autor, com urgência, 

acerca do novo horário da perícia. Cumpra-se. Rondonópolis, quinta-feira, 

01 de novembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003542-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA CORREIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE MANIFESTEM-SE NOS AUTOS NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DO LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR , 

JUNTADO NOS PRESENTES AUTOS .

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783180 Nr: 7450-80.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE RICARDO SEGATTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSE GALDINO - 

OAB:OAB/MT11554
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO... nomeio a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, 

com sede na Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, Bairro Alvorada, CEP 

78048-250, Cuiabá-MT, contato@forenselab.com, fone (65) 98112-2338 

...Intime-se a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA acerca 

da nomeação e para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, qual dos seus 

peritos será responsável pela perícia designada neste feito. Indicado o 

perito, intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; 

indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 

465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os 

honorários periciais, através de depósito judicial (conta única), no prazo 

de 20 (vinte) dias.Para a realização da perícia, intime-se desde já o Estado 

de Mato Grosso para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os 

holerites da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira da 

autora, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o Estado 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da autora, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período 

de 11/1993 a 02/1994.Este Juízo indica o seguinte quesito a ser 

respondido pelo perito ... Apresentados os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, ...Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para 

a confecção do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos 

autos. Decorrido o prazo para pagamento dos honorários periciais sem 

manifestação ou depósito do requerido, devidamente entregue o laudo 

pericial e prestados todos os esclarecimentos necessários, expeça-se 

certidão de crédito no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), em 

favor da empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, ...Converto 

o processo de conhecimento em liquidação de sentença. ...Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 349424 Nr: 4697-05.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ADRIANO LIARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, ANTONIO 

ROGERIO PICHIONI, INES NARCISO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN SALVIANO DOS SANTOS - 

OAB:12851-B/MT, JOSE APARECIDO ALVES PINTO - OAB:4738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT, SILVIA MACHADO MUCHAGATA - 

OAB:6872/MT

 INTIMAÇÃO AO Dr. ALAN SALVIANO DOS SANTOS - OAB/MT 12.851-B, 

PARA MANIFESTAR NO PRAZO LEGAL, ACERCA DOS CÁLCULOS DA 

CONTADORA DE FLS. 482/484.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 754893 Nr: 10237-19.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CIRLEY NETO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO...Intime-se a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA 

acerca da nomeação e para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, qual dos 

seus peritos será responsável pela perícia designada neste feito. Indicado 

o perito, intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 

(quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; 

indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 

465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os 

honorários periciais, através de depósito judicial (conta única), no prazo 

de 20 (vinte) dias.Para a realização da perícia, intime-se desde já o 

Município para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda 

não tenha juntado, os holerites da autora, no período de 11/1993 até 

08/1994, e os holerites referentes ao período anterior e posterior a 

reestruturação da carreira da autora, se ela já era servidora na época. Em 

caso negativo, o Município deverá juntar holerites de servidor em cargo 

semelhante da autora, atinente aos mesmos períodos acima mencionados; 

e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.Este Juízo indica o 

seguinte quesito a ser respondido pelo perito:“Com base nos documentos 

apresentados pelo Município (acima mencionados), informe se com a 

reestruturação da carreira dos servidores do Município, por meio da Lei 

Municipal nº 3.247, de 05/05/2000, houve incorporação/reposição de 

eventual perda salarial apurada no laudo pericial?” Apresentados os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção 

do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 293335 Nr: 7852-21.2002.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIELLE DE MATOS 

SOARES - OAB:OAB/MT9920

 VISTO.

Diante da informação da Contadora Judicial de fls. 125, torno sem efeito os 

cálculos de fls. 99/100 e determino a intimação da executada para realizar 

o pagamento das custas, observando-se os cálculos de fls. 126/127.

 Quitadas as custas, providencie-se o cancelamento da penhora efetivada 

sobre o imóvel descrito às fls. 32, conforme determinado na sentença.

 Não sendo efetuado o pagamento das custas, encaminhem-se os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, devendo a Escrivania lançar o 

andamento 626.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 801625 Nr: 15033-19.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CARLOS ALVES PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALDECY SILVA DA SILVEIRA 

MACEDO - OAB:OAB/MT 20588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.Em razão da manifestação de fls. 443, DECIDO substituir o(a) 

perito(a) nomeado(a) nos autos, nomeando para o encargo a empresa 

FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, ...Intime-se a empresa 

FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA ... 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. Intime-se o requerido 

para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha 

juntado, os holerites da parte autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e 

os holerites referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da 

carreira do(a) autor(a), se ele(a) já era servidor(a) na época. Em caso 

negativo, o Estado deverá juntar holerites de servidor em cargo 

semelhante do(a) autor(a), atinente aos mesmos períodos acima 

mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.Este Juízo 

indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito: ... Apresentados os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção 

do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos. 

Entregue o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de R$ 370,00 
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(trezentos e setenta reais), em favor da empresa FORENSE LAB PERÍCIAS 

& CONSULTORIA, para cobrança da verba honorária na via 

própria.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 816854 Nr: 1852-14.2016.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRALHERIA NOSSA LTDA, JOAO FRANCISCO DA 

ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSE GALDINO - 

OAB:OAB/MT11554, JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:OAB/MT12105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se o embargante para informar nos autos se já houve o pagamento 

da RPV de fls. 56, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento 

dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 701281 Nr: 9259-47.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSÉ DANTAS GONÇALVES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

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

OAB:12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO Dr. WILSON MOLINA PORTO - OAB/MT 12.790-A, PARA 

MANIFESTAR NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA INFORMAÇÃO DA 

CONTADORA DE FLS. 230.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 439278 Nr: 7945-03.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SILVANEI EVANGELISTA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA AMPOLINI 

MASTELARO - OAB:8.995/ MT, ARISVANDER DE CARVALHO - 

OAB:4177/MS, FERNANDO JOSE MASTELARO - OAB:MT/8527, JOSE 

PAULO DE QUADROS RODRIGUES - OAB:MS/7584-B, ROGÉRIO 

AVELAR - OAB:12.303/MT-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO Dr. FERNANDO JOSÉ MASTELARO - OAB/MT 8.527, 

PARA MANIFESTAR NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA INFORMAÇÃO DA 

CONTADORA DE FLS. 420.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 746613 Nr: 5952-80.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA ALICE AUGUSTO SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroline Cristina Berté - 

OAB:MT0018455, JOSÉ CARLOS CARVALHO JÚNIOR - OAB:MT/5646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO Dr. JOSÉ CARLOS CARVALHO JÚNIOR - OAB/MT 5646 E 

A Drª. CAROLINE CRISTINA BARTÉ, PARA MANIFESTAR NO PRAZO 

LEGAL, ACERCA DA INFORMAÇÃO DA CONTADORA DE FLS. 250.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 414714 Nr: 10307-46.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS CAMPOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO Dr. JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB/MT 11.551, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DAS INFORMAÇÃOS DA CONTADORA DE FLS. 

327.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 761527 Nr: 14259-23.2014.811.0003

 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: ANDREIA SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO A Drª. TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTTI - OAB/MT 

8877-B, PARA MANIFESTAR NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA 

INFORMAÇÃO DA CONTADORA DE FLS. 244.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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: JOSIANNE ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:16493, 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:

 Intimação Á Drª. JOSIANNE A. DE SOUZA - OAB/MT 16.493, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, subscrever a petição de fls. 392. , bem como, 

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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 739850 Nr: 1887-42.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ORLANDO MAGALHAES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELEM BARCELOS RIBEIRO 

(ATUALIZADO) - OAB:18457-O/MT, KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 INTIMAÇÃO A Drª. KATHERINE NUNES DE SOUZA CRIVELLARO, PARA 

TOMAR CIÊNCIA DE FLS. 241 E ASSIM QUERENDO, MANIFESTE-SE NOS 

AUTOS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 427132 Nr: 9300-82.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FARIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

10.094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 
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MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 INTIMAÇÃO AO Dr. FLÁVIO SIQUEIRA - OAB/MT 10.094, PARA 

MANIFESTAR NO PRAZO LEGAL, ACERCA DOS CÁLCULOS DE FLS. 

366/374 APRESENTADOS PELA CONTADORA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 326065 Nr: 9712-23.2003.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON TEIXEIRA NETO - 

OAB:6493, PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071/MT

 INTIMAÇÃO AO Dr. PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB/MT 12071, 

PARA MANIFESTAR NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA INFORMAÇÃO DA 

CONTADORA DE FLS. 512/513.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 719281 Nr: 313-18.2013.811.0003

 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: MANOEL AMARO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, CAMARA 

DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 INTIMAÇÃO AO Dr. FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB/MT 14.574, PARA 

MANIFESTAR NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA INFORMAÇÃO DA 

CONTADORA DE FLS. 363.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 800279 Nr: 14518-81.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCIO CANDIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA GOMES FAVRETO 

VIEIRA - OAB:OAB/MT 19.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 VISTO

Dê ciência a parte autora da juntada dos documentos de fls. 275/299.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418991 Nr: 1314-88.1983.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MONTEIRO MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEONARDO FOGLI 

BRANCO, para devolução dos autos nº 1314-88.1983.811.0003, Protocolo 

418991, 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.: 447052 Nr: 2234-80.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HÉLIO DE LIMA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMELIN MIRELA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:12535-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROBERT LUIS DE 

SOUZA CONCEIÇÃO (PROCURADOR FEDERAL), para devolução dos 

autos nº 2234-80.2011.811.0003, Protocolo 447052, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 735234 Nr: 14860-63.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIO JOUT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:13809-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 VISTO.Trata-se de cumprimento de sentença movido por AURELIO 

ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO.Analisando os autos, verifica-se que o executado não realizou o 

pagamento da Requisição de Pequeno Valor – RPV expedida às fls. 49, 

atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais, no prazo de dois 

meses, na forma prevista no § 3º, inciso II, do artigo 535, do CPC.Pois bem. 

Tendo em vista que a requisição judicial não foi atendida pelo executado 

dentro do prazo legal, uma vez que entregue em abril de 2017, impõe-se o 

sequestro de numerário suficiente para saldar o crédito devido, aplicando, 

de forma analógica, o artigo 17, § 2º, da Lei nº 10.259/01. (...)Com essas 

considerações, DETERMINO o bloqueio de valores nas contas do ESTADO 

DE MATO GROSSO, através do sistema Bacenjud, no importe de R$ 

1.225,92 (um mil, duzentos e vinte e cinco reais e noventa e dois 

centavos), a fim de garantir o cumprimento da requisição judicial.Dê-se 

ciência da presente decisão ao Estado de Mato Grosso, por meio de 

remessa dos autos.Decorrido o prazo sem a interposição de recurso em 

face desta decisão, expeça-se alvará em favor da parte 

exequente.Intimem-se. Cumpra-se.

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

Dados do Processo:

Processo: 1004954-90.2017.8.11.0003 (PJE)

; Valor causa: R$ 2.335,94; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO 

FISCAL (1116).

Parte Autora: EXEQUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

RONDONOPOLIS-MT

Parte Ré: EXECUTADO: PERITA CONSULTORIA E ASSESSORIA 

EMPRESARIAL LTDA

CITANDO(A, S): EXECUTADO: PERITA CONSULTORIA E ASSESSORIA 

EMPRESARIAL LTDA - ME,,CNPJ: 10.509.089/0001-70, endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

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, 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.

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, ZENILSON FERREIRA 

COIMBRA, digitei. . Rondonópolis - MT, 5 de novembro de 2018.

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005199-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEREMIAS QUEIROZ MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CORDEIRO SILVA OAB - MT0011163S-A (ADVOGADO(A))

EGUIMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - SP169654 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO n . 

1005199-04.2017.8.11.0003 Valor da causa: $65,000.00 ESPÉCIE: 

[ABONO DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO (ART. 87), APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, RESTABELECIMENTO, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: GEREMIAS QUEIROZ MONTEIRO Endereço: RUA DOS 

POMBOS, 2568, PARQUE RESIDENCIAL UNIVERSITÁRIO, RONDONÓPOLIS 

- MT - CEP: 78750-290 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Endereço: RUA ARNALDO ESTEVÃO DE 

FIGUEIREDO, 883, - ATÉ 1383/1384, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78700-150 Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

Endereço: RUA ARNALDO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO, 883, - ATÉ 

1383/1384, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-150 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para apresentar impugnação 

à contestação. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz 

não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais 

de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e 

as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; RONDONÓPOLIS, 5 de novembro 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.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005221-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KIMURA & KIMURA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS PROCESSO n. 

1005221-62.2017.8.11.0003 Valor da causa: $12,727.99 ESPÉCIE: [ISS/ 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: 

Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE CAXIAS, 526, 

VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 POLO PASSIVO: 

Nome: KIMURA & KIMURA LTDA - ME Endereço: RUA TREZE DE MAIO, 

921, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-160 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, conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento, para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), 

pague a dívida com juros, multa de mora e os encargos indicados na 

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das custas judiciais, ou garantir 

a execução (art. 9º da Lei 6.830/80), por meio de: depósito em dinheiro à 

ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 

assegure atualização monetária; fiança bancária ou nomeação de bens 

próprios à penhora, inclusive de terceiros, desde que com anuência 

destes. DECISÃO: “I – Cite-se (o)a executado(a) para pagar o débito no 

prazo de 05 cinco dias (Art. 8° da Lei 6.830/80), ou garantir a execução 

nomeando, inclusive, bens a penhora, observada a ordem prevista no 

artigo 9° da mesma lei. II – Caso não pague a dívida, nem garanta a 

execução, deverão ser penhorados tantos bens quanto bastem para a 

satisfação do débito. III – Garantido o juízo, (o)a executado(a) poderá, no 

prazo de 30 dias (art. 16 da mesma lei), oferecer embargos. IV – Para 

pronto pagamento, fixo os honorários em 10% do valor da causa. V – Em 

sendo frustrada a citação por carta, expeça-se o devido mandado de 

citação pessoal, intimando-se a Fazenda para recolhimento da diligência, 

em 05 dias. VI – Transcorrido o prazo de 30 dias e sem o recolhimento da 

diligência para citação, pela Fazenda, expeça-se intimação pessoal para, 

em 05 dias, sob pena de extinção, art. 487, III do CPC, promover o 

pagamento do valor da diligência. VII – Sendo frustrada a citação pessoal, 

remetam-se os autos ao exequente para, em 05 dias, sob pena de 

extinção por ausência de procedibilidade (dada a não triangularização da 

lide), apresentar endereço atual e correto do devedor; oportunidade em 

que poderá requerer a citação por oficial de justiça, momento em que 

deverá promover o depósito da diligência em até 30 dias. VIII – Não sendo 

cumprido, pela Fazenda, os itens VI ou VII, voltem-me para sentença 

extintiva.” VALOR DO DÉBITO: $12,727.99. ADVERTÊNCIAS À PARTE: O 

prazo para garantir a execução é de 05 (cinco) dias, contados da entrega 

desta carta no endereço da parte, ou, omitida tal data no aviso de 

recebimento, de 10 (dez) dias após a entrega dela à agência postal (art. 

8º, II, da Lei nº 6.830/80). O prazo para oferecimento de embargos à 

execução é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da juntada aos 

autos da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora. Não sendo 

pago o débito e nem garantida a execução, serão penhorados ou 

arrestados bens do(s) devedor(es) ou responsável(eis) legal(ais), tanto 

quantos bastem para satisfação do débito. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA, digitei. 

RONDONÓPOLIS, 5 de novembro 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 
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“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.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 299845 Nr: 2835-10.2005.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FELIX DA SILVA, ROGÉRIO FERNANDO 

GONÇALVES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257, KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - 

OAB:19.873, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - OAB:13.249 MT

 I – Presto, nesta data por ofício, (121/2018 – GAB), as informações 

requisitadas.

II – Baixo os autos acompanhados do ofício de informações.

III – Recebo a apelação do réu José Félix, pois tempestiva.

IV – Intime-se o apelante para, em 08 (oito) dias, apresentar as razões 

recursais.

V – Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para, no mesmo 

prazo, apresentar contrarrazões.

VI – Por fim, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, 

com os mais sinceros elogios.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 676957 Nr: 8713-56.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER ALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 (...) À luz do fato e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTE 

a denúncia para CONDENAR o acusado WAGNER ALVES MOREIRA como 

incurso na pena do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.Passo à 

dosimetria da pena, na forma da lei penal vigente.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. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 676960 Nr: 8716-11.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MIRANDA DE SOUSA

 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 ANDERSON MIRANDA DE SOUSA 

como incurso na pena do art. 155, § 1º, do Código Penal.Passo à 

dosimetria da pena, conforme normas penais aplicáveis.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. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 659378 Nr: 8423-75.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:18850, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A, SILVANA PACHECO LEAL - OAB:OAB/MT 3.714

 (...) À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO 

PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado JOSIEL DA CRUZ 

DOS SANTOS, como incurso nas sanções dos artigos 150, § 1º e 213, 

caput, c/c 14, inciso II, c/c 61, inciso I, na forma do 69, todos 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 a seguir, quanto a cada um dos fatos perpetrados 

pelo réu.DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 213, CAPUT, DO CÓDIGO 

PENALNo que tange à culpabilidade, deve ser “entendida como 

circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao 

conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. 

Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 

21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da 

conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois 

os elementos consumadores do delito são normais à espécie. Quanto aos 

antecedentes criminais, considerando que a condenação criminal pela 

prática de crime anterior será utilizada na segunda fase da dosimetria da 

pena, deixo de valorar negativamente esse ponto.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 677825 Nr: 9467-95.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON HENRIQUE CARDOSO NEGRÃO, 

THAIS SENA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 .Cumpre salientar que a mídia atinente à audiência de custódia realizada 

no auto de prisão em flagrante de código 677280 (fls. 58) encontra-se 

arquivada na Secretaria deste juízo, em cumprimento ao disposto no art. 

8º, §2º, da Resolução n. 213 de 2015 do CNJ.Todavia, considerando que, 

por equívoco, foi anexado à referida mídia a fundamentação da decisão de 

fls. 58, determino que seja realizada cópia do arquivo referente à 

manifestação das partes e da decisão judicial proferida, acostando-a ao 

presente feito, com brevidade.Sem prejuízo dessa providência, quanto ao 

afastamento de sigilo dos dados dos aparelhos telefônicos apreendidos, 

reiterem-se os ofícios expedidos às fls. 74 e 96, solicitando urgência no 

seu cumprimento, conforme postulado pelo Parquet às fls. 148-verso.No 

mais, aguarde-se a realização da audiência instrutória designada para o 

dia 14.11.2018 (fls. 137).Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública.Às providências.

 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
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 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

 INTIMAÇÃO DA DRª SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA, OAB 21267/O 

MT, PARA NO PRAZO DE (CINCO) DIAS JUNTAR A CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO DA CRIANÇA M.R.M, NOS AUTOS 14602-88.2018.0064

 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

 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. (...)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.(...).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; ef)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.

 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

 Intimação dr. Intimação do Dr. Dinair Cristina de Paula OAB 18040 da 

sentença:(...) 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.: 624578 Nr: 7080-49.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR ROSA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:75.346

 Intimação do Dr. Francisco da Silva OAB 18408A da sentena:(..)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 62.

 Desse modo, nos termos do art. 89, § 5° da Lei 9.099/95, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado VALMIR ROSA VIEIRA.

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.: 668721 Nr: 1484-45.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ANTONIO MACHADO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Dias - OAB:16127

 Intimação do Dr. Gilmar Dias, OAB/MT nº. 16.127, para audiência 

designada para o dia 09 de novembro de 2018, às 14h50min, a ser 

realizada neste Juízo da 2ª Vara Criminal, para proposta da suspensão 

condicional do processo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 626864 Nr: 8747-70.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEITIANE DE FREITAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Inicialmente, defiro os requerimentos constantes nos itens “1” e “2”, 

apresentados pelo Ministério Público na cota de fls. 62/63. Caso restem 

infrutíferas as diligências, defiro o pedido do item “4”, determinando a 

citação por edital da acusada, nos termos do art. 361 do CPP.

Decorrido o prazo do referido edital, o que deverá ser certificado nos 

autos, caso a ré não apresente defesa, não compareça em juízo ou não 

constitua advogado, venham-me os autos conclusos para deliberar no que 

tange ao item “3” da referida cota.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 624578 Nr: 7080-49.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR ROSA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:75.346

 Vistos etc.

Trata-se de ação penal em que foi denunciado VALMIR ROSA VIEIRA, pela 

prática, em tese, dos crimes descritos nos artigos 304 e 306 da Lei n. 

9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

A denúncia foi recebida em 22.02.2016 (fls. 38).

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 (fls. 03-A, 51/53 e 62).

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público pugnou pela 

extinção da punibilidade do réu, ante o cumprimento integral das condições 

estabelecidas (fls. 68).

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 
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prestação pecuniária às fls. 03-A e 62.

 Desse modo, nos termos do art. 89, § 5° da Lei 9.099/95, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado VALMIR ROSA VIEIRA.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 682331 Nr: 13531-51.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALEX DA SILVA, JAQUELINE 

MARTIOLLE VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 (...) Outrossim, cumpre ressaltar que os denunciados ostentam 

antecedentes criminais, logo, o presente delito não refere-se a fato isolado 

em suas vidas.Portanto, com essas considerações, acrescentando as 

razões expostas no parecer ministerial retro e, ainda, verificando que não 

houve alteração fática ou jurídica que permita a revogação da cautelar 

decretada anteriormente, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA 

PRISÃO PREVENTIVA DOS DENUNCIADOS GILBERTO ALEX DA SILVA e 

JAQUELINE MARTIOLLE VIANA.DA RESPOSTA À ACUSAÇÃOAnalisando 

as defesas preliminares apresentadas pelos réus GILBERTO ALEX DA 

SILVA e JAQUELINE MARTIOLLE VIANA, não vislumbro nenhuma das 

hipóteses de absolvição sumária estampada no art. 397 do Código de 

Processo Penal, portanto, mantenho o recebimento da denúncia e dou 

prosseguimento a presente ação penal. Na forma do art. 399 do Código de 

Processo Penal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

14.11.2018, às 13h50min. 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.: 338565 Nr: 2369-06.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CORREA DA SILVA - 

OAB:22655/O, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A

 Intimação ao Dr. Francisco de Carvalho, OAB/MT 1792-A, e ao Dr. Edson 

Correa da Silva, OAB/MT 22655, patronos do réu, para apresentarem 

memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 308218 Nr: 4574-81.2006.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON FABIANO DELGADO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:13.075

 Intimação ao Dr. Arionaldo Madeira Costa, OAB/MT 13.075, patrono do 

réu, para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 636516 Nr: 7508-94.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN SOUZA MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Josiclei Queiroz de 

Lima, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Defiro o requerimento ministerial, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias 

para que se manifeste a respeito das testemunhas supramencionadas.

Diante ausência das testemunhas, restou prejudicada a presente 

solenidade, sendo assim, designo audiência de continuação para o dia 13 

de maio de 2019, ás 16h30min.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 339122 Nr: 2926-90.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN MENDES NASCIMENTO, IAGO 

FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Josiclei Queiroz de 

Lima, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Defiro o requerimento ministerial, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias 

para que se manifeste a respeito das testemunhas supramencionadas.

Diante ausência das testemunhas, restou prejudicada a presente 

solenidade, sendo assim, designo audiência de continuação para o dia 13 

de maio de 2019, ás 16h30min.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 331571 Nr: 2382-39.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JORGE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834 MT

 Intimação ao Dr. Marcelo Agdo Cruvinel, OAB/MT 11.834, patrono do réu, 

para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 682331 Nr: 13531-51.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALEX DA SILVA, JAQUELINE 

MARTIOLLE VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 13531-51.2018.811.0064 – Cód. 682331

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando os acusados 

GILBERTO ALEX DA SILVA e JAQUELINE MARTIOLLE VIANA como 

incursos no artigo nela mencionado, vez que ela preenche todos os 

requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses 

do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação dos acusados 

para responderem a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que eles poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 
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08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 667805 Nr: 778-62.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado Silvio 

Pimenta como incurso no artigo nela mencionado, vez que ela preenche 

todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em nenhuma das 

hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 648230 Nr: 8632-78.2016.811.0064

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SUELI HELENA ZANDONATO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20.235 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) VICTOR GUILHERME MOYA, para devolução 

dos autos nº 8632-78.2016.811.0064, Protocolo 648230, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 675820 Nr: 7705-44.2018.811.0064

 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): RAPHAEL MARQUES DE CASTRO, SIMONE 

LEAL DA SILVA, MAURÍCIO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992

 Diante do exposto,Decido:I – Expeça-se o competente alvará para 

substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar em favor da ré 

SIMONE LEAL 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 Simone Leal da Silva.III – 

RECEBO a denúncia, pois presentes indícios de autoria e materialidade. IV 

– Designo para o dia 29 de novembro de 2018, às 13h15min, para 

realização de audiência de instrução e julgamento.V – Intime-se e 

requisite-se a ré.VI – Intimem-se as testemunhas, requisitando-os aos 

seus superiores hierárquicos (CPP, art. 221, § 2º)VII – Intime-se a defesa 

e o Ministério Público quanto a esta decisão.VIII – Presto, nesta data por 

ofício, (134/2018 – GAB), as informações requisitadas.IX – Baixo os autos 

acompanhados do ofício de informações

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 608228 Nr: 6095-51.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDER LEITE NUNES, MARCOS 

AURÉLIO PELAKOSKI, LEANDRO LEITE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORIVALDO DIAS DE SOUZA - 

OAB:7790A

 I – Presto, nesta data por ofício, (126/2018 – GAB), as informações 

requisitadas.

II – Baixo os autos acompanhados do ofício de informações.

III – Intimem-se os réus acerca da sentença de fls. 369-377.

IV - Recebo o recurso de fl. 378, pois é tempestivo.

V – Intime-se a defesa, para, em 08 (oito) dias, apresentar as razões 

recursais.

VI – Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para, no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões.

VII – Por fim, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, 

com os mais sinceros elogios.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 622433 Nr: 5473-98.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON LUCAS CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.527, JONATAS RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - OAB:16983, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSÚ DOS 

SANTOS - OAB:13.620-B

 Código: 622433

Vistos etc.

Tendo em vista que esta magistrada estará ausente da Comarca com 

vistas à participação como Juíza Eleitoral nas Eleições do Segundo Turno 

de 2018, em razão da designação pelo Presidente do Egrégio Regional 

Eleitoral de Mato Grosso, conforme Portaria 437/2018, no período de 04 a 

08 de Outubro do corrente ano, redesigno a audiência anteriormente 

aprazada neste feito para o dia 13/11/2018, às 17h10min.

Notifiquem-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 19 de Outubro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 615121 Nr: 5777-34.2013.811.0064
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA - 

OAB:7130

 Código: 615121

Vistos etc.

 Considerando que trata-se de processo relativo a META 2 do CNJ e, 

visando adequar a pauta, antecipo a audiência anteriormente designada 

para o dia 03/12/2018 às 15h.

Procedam-se as devidas intimações e requisições necessárias.

Notifiquem-se.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de outubro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Comarca de Sinop

Portaria

PORTARIA N. 257/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO a Portaria de nº 224/2018-cnpar, de 17/09/2018, que 

lotou e designou a servidora Lívia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza, 

matrícula 11057, Analista Judiciária PTJ;

RESOLVE:

RETIFICAR, em parte, a Portari a de nº 224/2018-cnpar, onde se lê: 

Designar a servidor Lívia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza, matrícula 

11057, Analista Judiciária PTJ, para exercer a função de Gestora 

Judiciária, na secretaria da 1ª Vara Cível, desta Comarca, a partir do dia 

17/09/2018;

Leia-se: Designar a servidor Lívia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza, 

matrícula 11057, Analista Judiciária PTJ, para exercer a função de Gestora 

Judiciária, na secretaria da 1ª Vara Cível, desta Comarca, "a partir da 

Publicação".

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 05 de novembro de 2018

 Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 258/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Clarice Janete da Fonseca Oliveira, 

matrícula 5477, Técnico Judiciário PTJ, designada Gestor a Judiciária 

Substituta na Secretaria da 4ª Vara Cível, estará afastada de suas 

funções por motivo de férias, no período de 31/10 a 14/11/2018;

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Laura Joanir Costa Leite Rondon, Matrícula n. 

11655, Técnica Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora 

Judiciária Substituta, no período de 31/10 a 14/11/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 05 de novembro de 2018

 Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 259/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidora MARI TERESINHA NOGUEIRA, matrícula 

7066, Técnico Judiciário PTJ, designada Gestor a Judiciária Substituta d a 

Secretaria da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, estará afastada de 

suas funções por motivo de férias, no período de 05/11 a 24/11/2018 ;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Viviane de Oliveira Moliani, Matrícula n. 11490, 

Técnica Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciária 

Substituta na Secretaria da 4ª Vara Criminal desta Comarca , no período 

de 05/11 a 24/11/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 05 de novembro de 2018

 Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 310407 Nr: 14875-54.2017.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: DALIA SIZUCA HIGASHI HUCK - ESPÓLIO, RICARDO 

LUIZ HUCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS STEINS FORTES - 

OAB:16.367-MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para no prazo legal 

manifestar-se nos autos, acerca do Ofício nº 249/2018 e demais 

documentos de fls. 73/76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 280743 Nr: 16346-42.2016.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE BESOLD - 

OAB:17.545-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do Advogado(a) da parte Autora da decisão do 

Departamento de Controle e Arrecadação asseguir transcrita: " 

Informamos a Vossa Senhoria que o Pedido de Restituição protocolado 

sob expediente nº 0706624-06.2017.8.11.0015 foi arquivado devido ao 

fato das guias de custas processuais nas quais se pretendem a 

restituição pertecerem a Comarca de Vera. Solicitamos que seja informado 

as partes interessadas a necessidade de um novo pedido de restituição 

protocolado na Comarca de Vera-MT. Estes se faz necessário para que 

possamos dar continuidade com este Pedido de Restituição. Favor 

informar as partes interessadas. Qualquer dúvida, estamos à disposição. 

Falar com Érika ou Daniel. Att. Daniel Vilela Balduino"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 311318 Nr: 15389-07.2017.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO, INVESTIMENTO E 

FINANCIAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA, DA 

DECISÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO A 

SEGUIR TRANSCRITA: Informo a Vossa Senhoria que o referido pedido de 

restituição anexo foi restituído em 21/09/2018, conforme informação do 

FUNAJURIS, e poderá ser visualizado todos os andamento através do site. 

Cia.tjmt.jus.br/Publico/ConsultaPublica/Index.aspx.. CIA: Informo ainda, que 

os autos serão arquivados. Favor informar as partes interessadas. 

Qualquer dúvida, estamos à disposição. Falar com Érika ou Daniel."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 289209 Nr: 1755-41.2017.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do Advogados da Parte autora, para no prazo 
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legal manifestar-se nos autos, acerca da decisão do Departamento de 

Controle e Arrecadação, a seguir transcrita: "Prezado (a) Senhor(a), 

Tendo em vista que o favorecido a restituição trata-se de pessoa jurídica: 

CORNELOS ADVOCACIA - CNPJ Nº 05.841.963/0001-31, tendo como 

sócios os Srs: VALDEMAR PISSINATTI GUERRA, EVANDRO PISSINATI 

GUERRA E MARCOS CESAR PISSINATI GUERRA, solicito seja 

encaminhado o nº do CPF e data de nascimentos dos sócios acima 

citados, para autuação dos autos. Att. Maria Mazzarello. DCA-TJMT"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 292401 Nr: 3723-09.2017.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 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:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA, DA 

DECISÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO A 

SEGUIR TRANSCRITA: Informo a Vossa Senhoria que o referido pedido de 

restituição anexo foi restituído em 11/06/2018, conforme informação do 

FUNAJURIS, e poderá ser visualizado todos os andamento através do site. 

Cia.tjmt.jus.br/Publico/ConsultaPublica/Index.aspx.. CIA: Informo ainda, que 

os autos serão arquivados. Favor informar as partes interessadas. 

Qualquer dúvida, estamos à disposição. Falar com Érika ou Daniel."

Decisão

Pedido de Concessão de Licença-Prêmio - cód. 339231

Vistos,

MARIA LUISA ORTEGAL DE SOUZA requer a concessão de 90 (noventa) 

dias de licença-prêmio, por assiduidade, referentes ao quinquênio 

5/10/2013 a 5/10/2018. As informações prestadas pela Coordenadoria 

Administrativa são no sentido de que a servidora foi nomeada 

efetivamente no cargo de Agente de Serviço, conforme Ato 102/1993/CM, 

tomou posse em 5/10/1993, e tornou-se estável em 5/10/1995, conforme 

Ato nº 10/1996/CM de 11/3/1996. Requereu e obteve deferimento de 

licença-prêmio, referente aos quinquênios 1993/1998, 1998/2003, 

2003/2008 e 2008/2013. A servidora não infringiu as disposições do artigo 

110 da Lei Complementar 04/90, certidão subscrita pela gestora 

administrativa, acostada na fl. 05.

É o breve relato.

O pedido merece acolhimento, nos termos do artigo 109, da Lei 

Complementar nº 04/90, assim redigido:

 Artigo 109 – "Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

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

de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração no cargo 

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

em dobro para fins de aposentadoria".

Posto isso, DEFIRO o pedido de 90 (noventa) dias de licença-prêmio, 

referentes ao quinquênio 5/10/2013 a 5/10/2018, os quais deverão ser 

usufruídos de acordo com a conveniência do serviço.

 Às anotações e comunicações necessárias.

Cumpra-se, arquivando-se em seguida.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006112-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO BATISTA DE MELLO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DEFANT FILHO (REQUERIDO)

ENDRIGO DE FREITAS (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, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO: Manifestar acerca do(a/s) 

Aviso de Recebimento Postal que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 

16308898 ).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008609-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR CAPPELLARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FELTRIM SOUZA OAB - MT9810/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACEMA FRANCISCA DE MELO (RÉU)

NELSON BARRIONUEVO ARCHILA (RÉU)

SAULO DA FREIRIA (RÉU)

ITALO DOS SANTOS (RÉU)

CLAUDINO DOS SANTOS XAVIER (RÉU)

LAERCIO FRANCISCO (RÉU)

JACOB FRANCISCO NETO (RÉU)

Ana Francisca Pinto (RÉU)

LUIZ TIMOTEO PINTO (RÉU)

IVONETE FRANCISCO XAVIER (RÉU)

ADEMIR RIBEIRO SILVA (RÉU)

Noêmia Nunes Pinto Francisco (RÉU)

CARMEN APARECIDA CARVALHO FRANCISCO (RÉU)

JOVES ANICER FRANCISCO (RÉU)

Antônio Francisco (RÉU)

CLOVIS DE SOUZA (RÉU)

TAIS FRANCISCO SILVA (RÉU)

Luzia Neide Francisco da Freiria (RÉU)

CLOVIS FRANCISCO (RÉU)

VILMA FRANCISCO DE SOUZA (RÉU)

Maria Madalena Francisco Barrionuevo (RÉU)

CLAUDIA DO NASCIMENTO FRANCISCO (RÉU)

MARILENE CARRARO FRANCISCO (RÉU)

Aparecida Francisco dos Santos (RÉU)

PAULO ROBERTO MELO (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) 

Aviso de Recebimento Postal que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 

16310570 ).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001684-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SGARBI & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERENE LUCIA HOLZ DEVES OAB - RS67216 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR TOMAZ DA SILVA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais 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 
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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-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007845-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR CAMPOS SANTOS (RÉU)

BETHANIA RUTE HERMES SANTOS (RÉU)

 

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, 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008957-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO JULIANO MOTA MARIA (REQUERENTE)

MICHELA ANDRESSA MOTA MARIA (REQUERENTE)

EUCLIDES MARIA (REQUERENTE)

FABRICIO MOTA MARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO(A))

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSÉ DE GÓIS (REQUERIDO)

JOSE ELOIR FREITAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO OAB - MT14717-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MAURICIO BRIDI DI DOMENICO (TESTEMUNHA)

MANOEL LEONARDO DE CASTRO (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO dos advogados da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informe em qual fazenda a testemunha Mauricio Bridi Di Domenico 

está trabalhando, conforme mencionado na certidão do senhor Oficial de 

Justiça de ID 16215552, bem como efetue o depósito da diligência para 

proceder sua intimação para comparecimento à audiência, 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010402-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. J. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. D. S. D. S. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância 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.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007897-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M T MATOS EIRELI ME - ME (REQUERIDO)

MARLI TEREZINHA DE MATOS (REQUERIDO)

MARCOS ANTONIO FERRARI (REQUERIDO)

 

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 16282787.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004751-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PERES DE SOUZA FILHO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 
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(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, 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010260-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA REIS & STEPENOVISKI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL SANTOS FELIZ OAB - PR61824 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIA CRISTINA FIGUEREDO ROVANI DE MOURA (REQUERIDO)

 

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, 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: 1005027-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON AFONSO BIANCHI (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca da certidão de decurso de prazo de ID 16331342.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 130999 Nr: 10215-61.2010.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO RODRIGUES, MARIA LÚCIA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURO LUIZ COMIN, MARINES COMIN, ENIO 

CARLOS COMIN, GESIANE MARCOVICZ COMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARVIN KRAUSPENHAR 

JUNIOR - OAB:9061-B-MT, ELCIO CALIXTO DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-7.570

 PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE SINOP

Primeira Vara Cível

Ação resolução contratual, c/c despejo e cobrança de arrendamento.

Autos n.º 10215-61.2010.811.0015 – cód. 130999.

Requerentes: Adão Rodrigues;

Maria Lúcia dos Reis.

Requeridos: Auro Luiz Comin;

Marines Comin;

Enio Carlos Comin;

Gesiane Marcovicz Comin.

Vistos etc.

Pretensão de resolução contratual, c/c despejo e cobrança de 

arrendamento rural, aviada por Adão Rodrigues e Maria Lúcia dos Reis em 

face de Auro Luiz Comin e outros, todos qualificados, em razão de 

descumprimento do pactuado.

Aduzido, em síntese, terem firmado com os requeridos contrato de 

arrendamento de um imóvel rural com 1.000 hectares, de sua posse e 

propriedade, pelo período de 02 safras, entre outubro de 2009 e julho de 

2011. Contratação remunerada da seguinte forma: 1) R$ 255.000,00 em 

dinheiro, dividido em três parcelas: R$ 50.000,00 para 26/10/2009, R$ 

55.000,00 para 23/11/2009, e R$ 150.000,00 para 20/03/2010; 2) 7.000 

sacas de soja com 60 Kg cada, da última safra contratada, mediante 

depósito dela em armazéns situados no Município de Santa Carmem, até o 

dia 30/03/2011.

 Sustentado que os requeridos pagaram a primeira parcela, no valor de R$ 

50.000,00, e mais R$ 10.000,00 da segunda, totalizando a quantia de R$ 

60.000,00. E nada mais.

 Pretendido a resolução do contrato de arrendamento e consequentemente 

o despejo dos requeridos do imóvel em questão, além de condená-los a 

pagar o débito vencido tocante ao arrendamento.

 Pleitearam tutela antecipada para determinar a imediata desocupação do 

imóvel pelos requeridos.

R. decisão inaugural de p. 38, indeferindo a tutela urgente almejada e 

determinando a citação da parte requerida.

Contestação de Auro Luiz Comin e Marines Comin aportada às p. 49/56 e 

de Ênio Carlos Comin e Gesiane Marcocicz Comin ancorada às p. 69/78. 

Basicamente se pautaram sobre os mesmos fundamentos, a saber: em 

preliminar, alegaram ter pagado integralmente o valor do arrendamento, 

antes mesmo do ingresso da demanda, motivo pelo qual os autores devem 

ser considerados carecedores de ação.

 Argumentado, no mérito, que não houve notificação anterior à ação e que 

tal ato é indispensável à propositura da ação de despejo em tela. O 

descumprimento do contrato deu-se por parte dos autores, eis que não 

detinham efetivamente a posse do imóvel, não ser legitimando como 

arrendantes.

Pugnaram pela nulidade do contrato, tendo em vista que os autores 

arrendaram algo que não lhes pertencia, com a restituição dos valores 

indevidamente cobrados, uma vez que está caracterizada má-fé.

Audiências de conciliação realizadas às p. 97/98 e p. 141, que restaram 

inexitosas.

 Entre um ato e outro, houve um segundo pleito de antecipação de tutela, 

para colheita da safra cultivada pelos autores, novamente indeferido às p. 

234/237, revertido em agravo de instrumento de p. 172/174, sendo colhido 

o milho na área cultivado e depositado com os autores, conforme certidão 

e termo de depósito de p. 274/280.

Saneador às p. 289/290, com remessa da análise da preliminar para o 

mérito, pois com este aquela tangencia.

Preparado o processo depois de revertida, em impugnação própria, a 

justiça gratuita aos autores (p. 333/335).

Prejudicada audiência de instrução, pois as partes não arrolaram 
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testemunhas (termo de p. 336).

Alegações finais pelos autores às p. 343/345 e pelos requeridos às p. 

349/358. Em síntese, reiteraram seus pontos de vistas e pedidos já 

dispostos em suas respectivas peças.

 Relatados e examinados.

 Julgo.

Demanda regular, sem defeitos que inviabilizem seu deslinde. Passo a 

análise das questões preliminares vindicadas.

 1. Da carência da ação por ausência de interesse processual

A quitação ou não do contrato de arrendamento rural antes da propositura 

desta ação confunde-se integralmente com o mérito da causa, conforme já 

se pronunciou o juízo às p. 289/290. As partes digladiam-se justamente a 

esse respeito. O pagamento do arrendamento em tempo e modo devidos 

obviamente que desmoronaria a pretensão.

Portanto, não há que falar em preliminar, pois ao ser decidida essa 

questão está-se decidindo o meritum causae em si. O que será adiante 

equacionado.

 2. Da inexistência de notificação prévia

Alegado a ausência de notificação prévia dos requeridos para despejá-los 

do imóvel, o que seria essencial em casos desse jaez, devendo ser 

reconhecida tal nulidade e consequentemente declarar inepta a petição 

inicial.

 Verificado que a parte requerente celebrou com a parte requerida 

contrato de arrendamento de imóvel rural, cujo objeto recai sobre a 

propriedade constante das matrículas n.° 14.840, n.°14.841 e n.° 3.483 do 

C. R. I. de Sinop-MT. Imóvel rural localizado no Município de Santa Carmem. 

Contrato com prazo certo e determinado.

Nesses termos, há de ser considerado que o referido instrumento 

contratual subordina-se ao regramento previsto no Decreto-Lei n.° 

59.566/1966, que regulou no âmbito nacional as disposições do Estatuto 

da Terra (Lei n.° 4.504/1964) acerca do arrendamento rural.

 Nesse passo, em análise da cláusula quinta do contrato de arrendamento 

rural (p. 25/30), estipulado entre as partes, perceptível que foi pactuado o 

período pelo qual vigoraria referido arrendamento.

 In litteris:

“Cláusula quinta: O prazo de duração do presente Contrato de 

Arrendamento de Imóvel Rural é de 02 (duas) safras anuais ininterruptas e 

consecutivas, com início da primeira safra em outubro de 2009 e 

determinado o fim do contrato e última safra a ser cultivada, o mês de julho 

de 2011”.

 Nesses termos, houve estipulação de prazo de duração, com explícito 

início e término do contrato. Assim, é cediço que o arrendador obriga-se a 

informar ao arrendatário, via notificação premonitória, acerca de sua 

intenção em reaver o imóvel para fins específicos – quando se tratar de 

renovação de contrato com prazo indeterminado (que não é o caso) ou 

pretender a retomada do imóvel para exploração própria (que também não 

é o caso). Dicção do art. 22, caput e § 2.°, do Decreto n.° 59.566/1966.

Como visto, a celeuma toda gira em torno do inadimplemento contratual, 

circunstância possível sobre a qual a Lei não exige prévia notificação. 

Basta a prova da mora do arrendatário no tempo e modo devidos.

 Se o contrato tem termo expresso de vencimento das obrigações dos 

arrendatários, então se está diante da chamada mora ex re.

 Mora ex re é consubstanciada naquelas obrigações com prazos ou 

termos preestabelecidos pelas partes ou estipulados na Lei. Aquela em 

que o vencimento das obrigações encontra-se previamente conhecido, 

indubitável.

 Daí porque a mora ex re automaticamente se opera pelo inadimplemento 

da obrigação, líquida, certa e exigível, a prescindir de qualquer providência 

ou interpelação, materializando-se com o simples escoamento do seu 

termo, a teor do art. 397, caput, do Código Civil.

 Por conta disso que a mora, neste caso, sendo ex re, dispensa o 

implemento de notificação premonitória para constituir o devedor em mora. 

E bem por isso que essa questão levantada não subsiste.

Contrato que exprime obrigação positiva, líquida e com termo certo de 

vencimento. Segundo o princípio do dies interpellat pro homine, o devedor 

estará constituído automaticamente em mora com o advento do termo ad 

quem. Em caso de inadimplemento de obrigação com prazo certo, como é 

a hipótese dos autos, no dia expressamente previsto para o seu 

cumprimento o devedor se encontra interpelado, independentemente de 

qualquer outro ato formal do credor.

Assim, a inadimplência se configura pelo simples decurso do prazo, 

incidindo a partir daí as consequências jurídicas típicas.

Demais disso, porquanto dispensável, nas ações de despejo fundadas em 

contrato de arrendamento rural, o ato de citação produz todos os efeitos 

jurídicos decorrentes da cientificação da contraparte, sobre a 

manifestação de vontade expressa na petição inicial, oportunizando, 

inclusive, a purgação da mora, se tivesse sido o caso.

Desse modo, também por esse prisma, a prévia notificação do 

arrendatário se torna absolutamente dispensável.

Por fim, nesse tópico ainda de introdução, mesmo que tardia, realizada 

depois do ajuizamento da ação, os autores notificaram os réus, conforme 

documentos de p. 99/101.

 Superadas essas questões, adentro o mérito.

3. Do mérito

Conforme já restou assentado, não socorre os requeridos sob qualquer 

ângulo a tese de que era necessária notificação anterior ao vencimento do 

contrato acerca da intenção dos autores de que desocupassem a área. 

Está bem definido que a causa de pedir próxima desta causa é o 

inadimplemento contratual anunciado, que será analisado adiante, e que 

tem como consequência sintomática o despejo também pretendido. E não a 

renovação de contrato com prazo indeterminado ou a rescisão contratual 

para exploração própria.

 A notificação premonitória advogada diz respeito essas hipóteses acima 

mencionadas. Descabe falar nela quando se tratar de despejo pela falta 

de pagamento do arrendamento.

 Noticiaram os autores também a inexecução do contrato, uma vez que a 

parte requerida encontrava-se inadimplente em R$ 217.192,43. O que foi 

negado pela parte requerida. Porém não restou provado o pagamento 

integral do arrendamento.

 A contenda jurídica mais acirrada está a envolver o recibo de quitação de 

p. 58, que possui pequena rasura (riscado), justamente na parte que 

mencionava a quitação contratual.

 Destacado que o valor de R$ 195.000,00, admitido como realmente pago, 

refere-se exatamente ao devido em dinheiro, consoante denotado do 

contrato de p. 25/30.

 Ainda que a parte autora possa ter recebido todo o dinheiro devido, vê-se 

que este pagamento ocorreu em novembro de 2011, quando deveria ter 

sido feito em 26/10/2009 e 20/03/2009 (além do termo devido) – com a 

ausência de cobrança de juros de mora e correção monetária - vez que 

da dívida de R$ 255.000,00, com o incontroverso pagamento de R$ 

60.000,00, restou a exata quantia de R$ 195.000,00, tal como descrito em 

recibo de p. 58.

Assim, a ação foi proposta em 03 de novembro de 2010. O recibo de 

pagamento de débito tem a data de 04 de novembro de 2010. Logo após o 

ajuizamento da ação.

 Nesta toada, o ato da parte exequente em ajuizar a presente demanda 

exprime, tão somente, o exercício regular do seu direito (art. 188, inciso I, 

do Código Civil), frente ao descumprimento do avençado, pois, como já 

frisado, a dívida venceu mais de um ano antes.

 A parte requerida efetuou o pagamento da dívida, porém o fez em 

momento inoportuno. Deu causa ao ingresso da presente ação, já que a 

dívida estava vencida desde 2009.

 Aliás, o adimplemento tardio do débito não deixou de explicitar o 

reconhecimento pela parte requerida da pretensão da parte requerente, na 

medida em que escancarou sua mora.

Incide na hipótese debatida o disposto no art. 32 do Decreto n.° 

59.566/1966 (regulamenta a parceria rural prevista no Estatuto da Terra), 

segundo o qual:

“Art. 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

 (...)

 III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo 

convencionado;

 (...).

 Parágrafo único. No caso do inciso III, poderá o arrendatário devedor 

evitar a rescisão do contrato e o consequente despejo, requerendo no 

prazo da contestação da ação de despejo, seja-lhe admitido o pagamento 

do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os 

honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo Juiz. O 

pagamento deverá ser realizado no prazo que o Juiz determinar, não 

excedente de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do 

mandado de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em 

caso de recusa”.

Observado, portanto, que a parte requerida efetivamente cometeu 

infração contratual ao deixar de repassar a parte do dinheiro que cabia 
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aos autores, na forma e tempo devidos, facultando-lhes o exercício do 

direito de rescindir o contrato celebrado e, consequentemente, pleitear o 

despejo dos arrendatários que não cumpriram o contrato.

 Nesse sentido os arestos mato-grossenses compilados com destaques:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL E DESPEJO - ARRENDAMENTO RURAL – INADIMPLÊNCIA - 

DESCABIMENTO REQUISITOS DO ART. 32, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

DECRETO 59.566/66 – PRÁTICA DE CRIME AMBIENTAL – LAUDO TÉCNICO 

– EXISTÊNCIA - DECISÃO A QUO MANTIDA – LIMINAR REVOGADA – 

RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida, pelo menos na estreita via de 

cognição sumária própria do recurso agravamental, decisão que defere 

tutela antecipada para desocupação de imóvel, em ação de despejo por 

falta de pagamento de alugueres, se verificado que o juiz da causa 

fundamentou-a de forma satisfatória, evidenciando a presença dos 

requisitos do artigo 300 do CPC. Ademais, o inciso III do art. 32 do Decreto 

59.566/66 estabelece a possibilidade do despejo de imóvel rural em caso 

de inadimplência. Por sua vez, o parágrafo único desse mesmo dispositivo 

legal confere a prerrogativa ao arrendatário de evitar o despejo. Ocorre 

que tal faculdade somente resta autorizada na hipótese em que o pedido 

de retomada do imóvel se encontra esteado unicamente na ausência de 

pagamento do aluguel ou renda no prazo convencionado. E, não se 

restringindo o fundamento do pedido de despejo apenas no 

inadimplemento dos locativos, mas também na causação de prejuízos 

ambientais pelo arrendatário, resta desautorizada a aplicação do referido 

parágrafo único.  (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0172.16.001307-1/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes, 16ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 26/01/2017, publicação da súmula em 06/02/2017)”. 

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 03/08/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E 

DESPEJO – ARRENDAMENTO RURAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – 

ALEGAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DO PREÇO DO CONTRATO 

VERBALMENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA RENEGOCIAÇÃO 

– CONTRATO FORMALIZADO POR MEIO LITERAL QUE EXIGE 

ALTERAÇÃO POR EQUIVALENTE INSTRUMENTAL – INADIMPLEMENTO DO 

CONTRATO QUE AUTORIZA A MEDIDA DE LIMINAR DE DESPEJO – 

RECURSO PROVIDO. A forma escrita do contrato de arrendamento rural 

não é essencial, mas, caso o contrato seja assim formalizado, deverá 

seguir as mesmas formalidades na hipótese de prorrogação e/ou 

alteração, isso porque se o contrato primitivo aperfeiçoou-se sob 

determinada forma, a sua renovação (ou renegociação, alteração ou 

qualquer outra modificação), sobretudo quando importar em verdadeiro 

“distrato”, ainda que somente parcial, exigirá forma equivalente (CC, art. 

472)”. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017).

Ressaltado, por oportuno, que o contrato é um acordo de vontades, 

conforme a Lei e tem por finalidade, adquirir, resguardar, transferir, 

conservar, modificar ou extinguir direitos. É ato jurídico que reclama os 

requisitos de validade do Código Civil.

 A liberdade dos contratantes sobre a criação ou a estipulação de 

vínculos obrigacionais está subordinada às normas jurídicas e ao 

interesse coletivo – função social do contrato (art. 421 do Código Civil).

 Sendo assim, comprovada a existência de relação jurídica e a 

inadimplência dela decorrente, possível o pedido de resolução unilateral 

pelo descumprimento dos termos avençados.

 Os requeridos cultivaram a terra não pagaram integralmente os autores, 

ainda que tenham advogado que sim. Se eles tivessem cumprido 

regularmente com o avençado, a relação contratual teria surtido seus 

integrais efeitos, mesmo porque os autores em nenhum momento se 

mostraram inadimplentes no fornecimento da terra e condições para que 

as eles desenvolvessem regularmente suas atividades.

 Tornando-se inadimplentes, deu a parte requerente razão para o 

rompimento da relação obrigacional e, por conseguinte, a retomada da 

área pelos autores, mesmo porque, eles não eram mesmo obrigados a 

continuarem disponibilizando gratuitamente a terra aos requeridos sem a 

imprescindível contraprestação acertada.

 Assim, em decorrência do descumprimento das obrigações assumidas, 

os requeridos deram causa à resolução do contrato, violando os princípios 

da boa-fé objetiva, ou seja, devem arcar com as consequências e os 

prejuízos decorrentes de sua inexecução contratual.

 Ainda que o juízo não tenha oportunizado aos requeridos o previsto no 

parágrafo único do Decreto n.° 59.566/1966, notadamente eles em 

momento algum advogaram pela realização do adimplemento da dívida 

integral. Pelo contrário, mostraram desinteresse neste ponto, defendendo 

que já haviam realizado o pagamento dos aluguéis do arrendamento ou 

tentaram de todo modo introduzir alguma nulidade no contrato. O que não 

procede.

Nesse rumo das ideias, os requeridos defenderam que o contrato 

pactuado com a parte requerente seria nulo, posto que à época de sua 

elaboração ela não teria a posse da área em litígio, uma vez que estaria 

arrendada a terceiro.

 É de conhecimento das partes que o contrato existente entre os 

requerentes e o terceiro foi alvo de processo judicial, ante o 

descumprimento do contrato, com sentença reconhecendo o direito da 

parte requerente em reaver o imóvel, cuja propriedade e posse, nas 

circunstâncias, de fato exerciam de forma livre e desimpedida.

 Por outro vértice, não passa despercebido que a própria parte requerida 

assumiu ter obtido a posse da área e nela realizado o plantio da safra, 

exercitando os direitos que o contrato lhe resguardava, a reforçar a 

percepção de que os autores cumpriram sua parte na avença.

 Logo, cai por terra o argumento de nulidade contratual, na medida em que 

a parte requerida usufruiu da área, embora tenha levantado uma premissa 

excludente que, se tivesse lastro, não lhe permitiria acessar e cultivar a 

terra. Uma assertiva contradiz a outra. Se teve a posse da área e nela 

cultivou sua lavoura, não há como alegar que os autores não lhes 

repassaram-na.

 Seria algo próximo de tentar beneficiar-se da própria torpeza (nemo 

auditur propriam turpitudinem allegans), margeando a má-fé.

 A parte requerente, consoante processo apensado (cód. 190028) é titular 

das terras em litígio. A posse, vez ou outra, esteve na mão de terceiro, 

como dos próprios requeridos. Mas ainda assim, parte menor dela, cerca 

de 400 há, de um total de 1.400 ha.

Se durante o processo havia dúvidas sobre quem seria o possuidor da 

mencionada área, isso não foi óbice algum aos requeridos para realizar o 

contrato de arrendamento. E depois de terem usufruído da posse e 

efetuado o plantio de soja e possivelmente de milho na terra, se dizem de 

alguma forma prejudicados. Prejuízo este, diga-se de passagem, não 

vislumbrado, já que se beneficiaram da posse da área sem qualquer 

reclame do tal terceiro. Os únicos prejudicados que pode ser percebido 

foram aqueles que não receberam pelo arrendamento de uma área que os 

requeridos aceitaram de bom grado, a saber: os requerentes.

 Existente prova literal da dívida, assim como está cristalino o 

descumprimento do contrato de arrendamento entre as partes. 

Descumprimento, em primeira mão, pelo pagamento em dinheiro em tempo 

bem diverso do combinado.

Necessário esclarecer ainda que o inadimplemento ainda prevalece em 

relação aos juros de mora e correção monetária, do dinheiro que deveria 

ter sido pago em 23/11/2009 (R$ 55.000,00, destacados os R$ 10.000,00 

que foram adimplidos) e em 20/03/2010 (150.000,00). Encargos estes a 

serem computados até o dia 04/11/2011 (data do pagamento - p. 58), que 

foram, em parte, incluídos na planilha de p. 31.

Mesmo que tivesse sido alegado, mas nem foi, que tais encargos não 

fizeram parte da pretensão, como efetivamente fazem, de ver que seriam 

devidos por força do art. 322, § 1º, do CPC: “§ 1.°. Compreendem-se no 

principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de 

sucumbência, inclusive os honorários advocatícios”.

 Quanto à entrega de 7.000 sacas de soja, prevista no contrato, de ver 

que a propositura da ação deu-se antes de esgotado o prazo de 

vencimento desta parcela. Talvez por isso que a parte autora nem ao 

menos a mencionou em especial ou a incluiu no seu pedido. Porém a citou 

explicitamente em sua causa de pedir como uma das condições acertadas 

como devidas no contrato. E de fato está consignada no § 2.° da Cláusula 

sexta do instrumento.

Nesse passo, está suficientemente esclarecido que os requeridos 

continuaram ocupando a área até maio de 2013, conforme explicitado no 

segundo pedido de tutela de urgência, indeferido por este juízo, mas 

concedido pelo E. Sodalício Mato-grossense; e sobretudo na confidência 

dos acionados em suas alegações finais, quando admitiram ter-se mantido 

na posse da área até 30/04/2013.

 Tanto se confirma que os requeridos cultivavam a safra de milho que 

terminou sendo colhida pelos autores naquele ano, encerrada em 

setembro de 2013. Vide a certidão de p. 274/278 e termo de depósito de p. 

279/280.

Nesse rumo de ideias, mesmo que o pedido deva ser certo e determinado 
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(CPC/1973, art. 286; CPC/2015, arts. 322 e 324), de acordo com os arts. 

290 do CPC/1973 e 323 do CPC em, vigor, se na contratação constar 

obrigações em prestações sucessivas ou continuadas, como neste caso, 

estas prestações estarão incluídas no pedido, mesmo se não tiverem 

expressas na inicial, e deverão ser incluídas na condenação enquanto 

perdurar a obrigação, se não forem pagas ou consignadas ao se 

vencerem.

 Eis a vigente disposição legal citada:

“Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em 

prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, 

independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na 

condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do 

processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”.

A nortear tal entendimento, a coesa orientação do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, via dos arestos ora compilados, com destaques:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO COM 

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL. FISIOTERAPEUTA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO 

PARA TRINTA (30) HORAS SEMANAIS. NÃO DIMINUIÇÃO DA 

REMUNERAÇÃO. APLICAÇÃO. LEGISLAÇÃO SOBRE CONDIÇÕES PARA O 

EXERCÍCIO DE PROFISSÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

ARTIGO 22, XVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL. DIFERENÇAS SALARIAIS. OBRIGAÇÃO PERIÓDICA. INCLUSÃO 

NA CONDENAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO 

PROCESSO. POSSIBILIDADE. QUANTUM APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. OBSERVÂNCIA DO 

ENTENDIMENTO ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DOS 

AUTORES PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. O STF decidiu 

que a Lei que trata do regime de jornada dos fisioterapeutas é norma geral 

aplicável a todos os profissionais da área, tanto no setor privado quanto 

no público (re n. 598.870, Rel. Min. Eros roberto grau, dje 16/9/2009). À luz 

da disposição insculpida no art. 290, CPC/1973, (atual art. 323, NCPC), na 

ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação em prestações 

sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, 

independentemente de declaração expressa do autor, e, por sua vez, 

inseridas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no 

curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Em relação ao 

regime de atualização monetária, à vista das decisões proferidas nas adis 

ns. 4.357 e 4.425, no re n. 870.947/se (tema n. 810) e no RESP n. 

1.495.146/mg (tema n. 905), deve-se utilizar o índice nacional de preços 

ao consumidor amplo especial (ipca-e). Quanto aos juros moratórios, 

devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica aplicados à caderneta de poupança. Mantido o valor 

arbitrado para os honorários advocatícios, por atender aos critérios 

estabelecidos no artigo 20,§4º, do CPC/73”. (TJ-MT; APL-RN 179628/2016; 

Diamantino; Rel. Des. Márcio Vidal; Julg. 18/06/2018; DJMT 29/06/2018; 

pág. 107).

“RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALUGUEIS DEVIDOS ATÉ A EFETIVA 

DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. RECURSO 

PROVIDO. Tratando-se de infração contratual que autoriza a rescisão da 

avença com a consequente ordem de despejo, cabe ao locatário arcar 

com o pagamento dos alugueres até a data de desocupação do imóvel. 

Nos termos do art. 323, do CPC, nas ações que tiverem por finalidade o 

cumprimento de obrigações em prestações sucessivas, serão 

consideradas incluídas no pedido àquelas vincendas no curso do 

processo, independentemente de pedido expresso do autor”. (TJ-MT; APL 

8066/2018; Diamantino; Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha; DJMT 

25/04/2018; pág. 143);

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ENCARGOS 

MORATÓRIOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. REGULARIDADE. VRG. 

RESTITUIÇÃO AO ARRENDATÁRIO. DIREITO ASSEGURADO. DEVOLUÇÃO 

DO BEM. DÉBITO REMANESCENTE. SENTENÇA ULTRA PETITA E 

PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. Não incide em ultra petita a sentença que condena a parte 

recorrente ao pagamento de prestações não requeridas na inicial, vez 

que, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em 

prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, 

independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na 

condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do 

processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las (art. 323 do CPC). 

Inexiste a alegada preclusão pro judicato, uma vez que, além da decisão 

liminar possuir caráter provisório e, portanto, precário, posteriormente, 

diante do contraditório e de novos elementos e provas, aquela pode ser 

mantida ou modificada na sentença”. (TJ-MT; APL 96734/2017; Capital; Rel. 

Des. Dirceu dos Santos; Julg. 07/02/2018; DJMT 20/02/2018; pág. 111).

Nessas circunstâncias, por hialina autorização legal e jurisprudencial, 

também devida a quantidade de 7.000 sacas de soja de 60 Kg cada, com 

as especificações de mister, relativamente ao último ano de contrato, em 

que os requeridos continuaram a explorar a área arrendada, conforme 

devido pelo pactuado no § segundo de sua cláusula sexta e na cláusula 

sétima, e solicitado pelos requerentes em suas alegações finais

 De outra forma, pelas mesmas razões supra, até poderiam ser devidos 

arrendamentos subsequentes, pelas safras 2011/2012 e 2012/2013, já 

que infelizmente a posse e o usufruto da área pelos requeridos 

protraiu-se no tempo por mais duas safras (inclusive plantaram safra de 

milho em 2012/2013, conforme já frisado acima, colhida na marra pelos 

autores, esbirrados em ordem judicial), conforme eles mesmos 

assinalaram em suas alegações finais.

 Porém não é possível concluir com segurança, com base na prova 

produzida nos autos, a que título, em que condições e por conta de quem 

os requeridos permaneceram ocupando e cultivando as terras 

anteriormente arrendadas, objeto do contrato em tela. Os autores não se 

dignaram a elucidar esse ponto, sendo provável que os requeridos 

continuaram exercitando a posse da área por obra e ordens advindas dos 

processos apensos, nesse imbróglio interminável em que pessoas e mais 

pessoas engalfinham-se ambicionando possuí-la.

Daí porque inviável estender a eficácia das condições contratuais pelas 

duas safras seguintes ao seu vencimento, conquanto os requeridos 

asseveram ter permanecido na área nesse lapso temporal. Compete aos 

legitimados, se lhes aprouver, intentarem as medidas judiciais que 

entenderem pertinentes, a exigirem, se for o caso e devido, o que for de 

direito pelo possível usufruto confessado.

 Lamentavelmente este é um dos casos em que a blindagem judicial em 

prol do honesto, que deveria ter se dado, terminou protegendo o culpado. 

Autores buscaram a resolução contratual, com o consequente despejo 

dos requeridos da área arrendada, que estes não pagaram o 

arrendamento no tempo e forma devidos. Não conseguiram a tutela 

antecipada almejada e se viram ainda premidos a ter os inadimplentes por 

mais duas safras, conforme documentado e inferido dos autos.

Ao que parece, os requeridos, só depois de tolhidos de colherem a safra 

de milho plantada, relativa a 2012/2013, foi que desapegaram das terras 

reclamadas pelos autores. Ainda assim sem prova cabal nos autos de que 

realmente a desocuparam por conta e força deste processo, sem ordem a 

respeito por enquanto, a implicar nessa perspectiva no final desate da liça.

De todo modo, impositivo ressaltar que a safra de milho colhida pelos 

autores, e com eles depositada, por força da mencionada ordem do E. 

Tribunal de Justiça (certidão e termo de p. 274/280), terminou sendo 

encaminhada a terceiro (Agroinsumos Comercial Agrícola Ltda.) nos 

apensos autos cód. 190028, conforme decisão lá prolatada às p. 455/460 

e nestes autos fotocopiada às p. 310/315. E ao que parede já preclusa.

Com isso, esvaziado o depósito judicial do milho em questão como forma 

de ressarcimento ou compensação pela parcela inadimplente relativa à 

entrega das 7.000 sacas de soja.

 Noutro vértice, não antevejo má-fé da parte autora ao cobrar por direito o 

que já estaria liquidado, como defendido pelos réus, mesmo porque, 

consoante restou comprovado, o adimplemento ocorreu somente após o 

ingresso da demanda. E bem depois de ter vencido as prestações em 

dinheiro. Nenhuma má-fé.

O fato de ter sido pago o valor em dinheiro antes da citação em nada 

sinaliza conduta de improbus litator dos autores, que agiram, conforme já 

ressaltado, no exercício regular do direito.

Assim, não se entremostra terem os autores deduzido pretensão contra 

texto expresso de Lei ou fato incontroverso; alterado a verdade dos fatos; 

usado do processo para alcançar objetivo ilegal ou escuso, provocado 

incidentes manifestamente infundados ou protelatórios; ou 

propositadamente procedido de modo temerário ou açodado. Não 

entrevisto desrespeito aos deveres inerentes aos participantes do 

processo.

 Repelida deve ser, portanto, a ventilada e insubsistente litigância de má-fé 

dos requerentes.

 Em consequência, arredada eventual alegação de repetição do indébito, 

incomprovada, a teor do art. 940 do Código Civil:
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“Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, 

sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, 

ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que 

houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se 

houver prescrição”.

A parte autora, de acordo com o que restou assentado, demandou apenas 

e tão somente pelo que lhe era devido, em vista da inadimplência 

patenteada. E a parte requerida, depois de acionada, pagou, sem 

encargos, as parcelas anteriormente vencidas. Nenhum dado a indicar 

cobrança além do devido. Nem mesmo relativamente à resolução do 

contrato de arrendamento e o pedido de despejo como seu consectário 

natural.

Aliás, não custa frisar que os requeridos continuam inadimplentes em 

relação à obrigação de entregarem as 7.000 sacas de soja. Mantiveram a 

posse da área arrendada, ante a não obtenção pelos autores da tutela 

antecipada para o imediato despejo, nela cultivaram e não demonstraram 

nos autos terem entregado a soja comprometida.

 Logo, inadimplência não só em relação às parcelas em dinheiro, 

configurada, ainda pendentes seus encargos de mora, mas principalmente 

da referida obrigação de entregar as 7.000 sacas de soja.

 Destarte, procedentes a resolução contratual e consecutivo despejo, bem 

como a cobrança dos valores do arrendamento.

 Isto posto, refutadas as preliminares e inadmitida a litigância de má-fé, 

julgo procedentes os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC, promovidos por Adão Rodrigues e Maria Lúcia dos 

Reis em desfavor de Auro Luiz Comin, Marinês Comin, Enioi Carlos Comin e 

Gesiane Marcovicz Comin. Por conseguinte, hei por bem:

1) Decretar a resolução do contrato de arrendamento rural documentado 

na fotocópia de p. 25/30.

2) Determinar o despejo dos requeridos da área arrendada, se ainda a 

ocuparem de algum modo, concedendo-lhes o prazo de 10 dias para 

desocupação voluntária, a oportunizar lhes organizar a mudança e a 

retirada de seus pertences.

 Decorrido o prazo sobredito, a pedido dos autores, se necessário, 

expeça-se mandado de despejo e desocupação compulsória, devendo os 

senhores oficiais de justiça, sendo possível, acompanhados de duas 

testemunhas, cumprirem a ordem judicial.

Se imperioso, oportunamente poderá ser requisitada força policial para 

auxiliar e garantir o cumprimento das diligências, com a máxima cautela e 

harmonia possível.

Recomendo aos senhores meirinhos para ficarem alertas e atentos à 

integridade física das pessoas e zelosos com os bens materiais de todos 

os litigantes. Ajam com o cuidado e a prudência pertinentes para não 

causar, e mais, para evitar incidentes inconvenientes e desnecessários, 

empregando o mínimo de coerção e força, mas com firmeza, para o bom 

desempenho dos trabalhos, a fim de que a desocupação se proceda da 

forma segura e o mais pacífica possível, em proveito de todos.

3) Reconhecer que os requeridos pagaram em atraso, mas pagaram, 

como de fato o fizeram - fato incontroverso - as parcelas em dinheiro do 

arrendamento rural vencidas até o ingresso em juízo. O que não desnatura 

a mora deles, senão a realça.

4) Condenar os requeridos a pagarem os juros de mora a 1% ao mês e a 

correção monetária pela variação mensal do INPC relativos às parcelas em 

dinheiro que deveriam ter sido pagas em 23/11/2009 (R$ 45.000,00) e 

20/03/2010 (150.000,00), a serem computados até o dia do efetivo 

pagamento, isto é, 04/11/2011.

5) Obrigar os requeridos a entregarem aos requerentes, incontinenti, a 

título de pagamento da parcela relativa à última safra do arrendamento, a 

teor do § 2.° da cláusula sexta, a quantidade de 7.000 sacas de soja, limpa 

e seca.

 Em razão da sucumbência, condeno os requeridos a pagarem as custas 

e as despesas judiciais, assim como os honorários advocatícios da 

contraparte, que arbitro estes em 10 % sobre o valor da causa, nos 

termos dos arts. 82, 84 e 85, § 2.°, incisos I a IV, do CPC.

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 contrarrazoar no prazo de 

15 dias. 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.

P. I. C.

Sinop - MT, 31 de outubro de 2018.

Walter Tomaz da Costa

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 40808 Nr: 4634-75.2004.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON MARQUES ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP

Juízo da Primeira Vara

Reconvenção.

Autos n.º 4634-75.2004.811.0015 – cód. 40808.

Vistos etc.

O cumprimento da sentença deste processo corre nos autos de cód. n.° 

35379, apensado. Logo, deve ser aguardado o deslinde dos autos 

mencionados, enviado este ao arquivo oportunamente.

Cumpra-se.

Sinop – MT, 31 de outubro de 2018.

Walter Tomaz da Costa

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 86015 Nr: 3472-40.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO NELITO BOLZAN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 Ante os cálculos apresentados pela parte exequente, intime-se a parte 

executada, para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 211245 Nr: 11950-90.2014.811.0015

 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: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:MT 8506 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA GRACIELA 

MANTOVANI NALDI - OAB:MT-8789, RONALDO COSTA DE SOUZA - 

OAB:MT 7.630

 Isto posto, julgo procedente o pedido, com resolução do mérito, a teor do 

art. 487, inciso I, do CPC, para condenar a parte requerida Adilson dos 

Santos a ressarcir em regresso os danos suportados pela parte autora 

com o conserto do veículo segurado por ela na quantia de R$ R$ 3.168,75, 

efetivamente despendido, indicados nas notas fiscais de p. 34/35. Defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte requerida. Condeno 

a parte requerida a pagar as custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atribuído à causa, 

consoante prevêem os arts. 82, 84 e 85 e seguintes do CPC.Todavia, a 

condenação nas verbas sucumbenciais fica suspensa por até 05 anos, 

quando restará prescrita, se a parte contrária não demonstrar nesse 

ínterim que a condição econômico-financeira dela tenha superado a 

hipossuficiência.Interposto recurso de apelação, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 428 de 531



arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.Preclusas as vias recursais, 

o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias. P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 267606 Nr: 8120-48.2016.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASP INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA PASOTI PERAZOLO, JOSÉ OSVALDO 

PERAZOLO, CLEUZA HELENA PERAZOLO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE RODRIGUES PEREIRA DA 

SILVA - OAB:18813/A, BRUNO SOSSAI HONORATO - OAB:/SP338549, 

MACIEL DA SILVA BRAZ - OAB:343809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA OLIARI - 

OAB:16.234/MT

 Ante a juntada das alegações pela parte embargante, intime-se a parte 

embargada para apresentação, nos termos da r. decisão a seguir 

descrita:“Vistos etc. Já impugnada a lide, sem outras provas, faculto 

apresentação de alegações escritas em 05 dias, a cada qual, iniciando-se 

pela embargante. A seguir, conclusos para sentença. Intimem-se. 

Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 203639 Nr: 5882-27.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS VOSNIACK

 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: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MANOELA DE SÃO JOSÉ RAMOS - 

OAB:OAB/MT 21.250-0,  MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, em 05 dias, pugnar o que de direito 

entender, sob pena de extinção sem julgamento de mérito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010202-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NAZARE COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010202-64.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ANTONIO 

NAZARE COSTA RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Pretensão 

revisional de contrato de financiamento bancário - consignado -, c/c 

declaratória de quitação de débito e repetição de indébito, com tutela de 

urgência em caráter antecedente para suspensão dos descontos das 

parcelas no valor de R$ 214,43, consignadas mensalmente na folha de 

cálculo de seu benefício previdenciário, que, segundo apresentados por 

ele, demonstram o adimplemento total da obrigação. É a síntese. Decido a 

tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, 

é cabível desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é 

a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade a audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Essa é a síntese desse 

relevante instituto. Nesse passo, de acordo com a documentação coligida 

com a inicial, não soam críveis as alegações da parte autora, sem evidente 

probabilidade de sagrar-se vencedora ao final da demanda. O que deve 

ser melhor analisado depois de formada a angularidade processual, tendo 

em vista que não se descarta tenha sido pactuada a capitalização mensal 

de juros. Inclusive com a parte autora a calcular prestação que entende 

subsidiariamente devida com estribo nesta condicionante, porém 

calculando os juros em taxa diversa da contratada, sem demonstrar 

satisfatoriamente de que seja iníqua ou extorsiva. Ingressou a parte autora 

com a referida ação com a finalidade de revisar/afastar os juros 

remuneratórios compostos, o IOF financiado, a utilização da tabela PRICE, 

para após serem fixados os valores das parcelas de modo a aplicar juros 

simples, que é a média do mercado, bem como a compensação dos 

valores já pagos; declaração de inexistência de débito e devolução da 

quantia paga e a indenização por danos morais em razão da injustiça que 

entende ter sofrido. Relatou que se aplicar os juros legais, como 

apresentou na planilha de Id. 15959758 – p. 06, o contrato estará quitado, 

tendo inclusive valores a serem restituídos em seu favor. No entanto, não 

vislumbrada a plausibilidade de seu direito, eis que não há nos autos 

sequer o instrumento de contrato do aludido financiamento, capaz de 

demonstrar os juros e a forma em que foram pactuados. Assim, não soa 

crível autorizar o devedor a suspender o pagamento do seu débito por 

advogado excesso na cobrança, caso em que deve se valer de 

procedimento adequado para a sua segurança e sem deixar de honrar o 

que aparentemente pode ser devido. Por outro lado, não se vislumbra o 

requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois 

se constatado eventual pagamento a maior, caberá ao promovente o 

direito à repetição do indébito, não sendo difícil hodierno constringir 

dinheiro de instituição financeira, como bem ilustra o sistema Bacen Jud. 

De igual forma, eventuais discrepâncias, significativas ou não, tangente à 

taxa de juros contratada, comparativamente a uma indicada taxa média de 

mercado historicamente levantada pelo Bacen, soçobra discussão nesta 

senda ainda tão embrionária da causa. Certamente, sob o crivo do 

contraditório, garantida a ampla defesa, serão dirimidas oportunamente. 

Somente com o esgotamento da instrução probatória será possível, 

aprofundando na análise horizontal e vertical, aferir com mais exatidão a 

pertinência da tese. Pelo menos por enquanto, não passa disso, uma tese, 

a ser ou não confirmada depois de ouvida a parte contrária, antítese, e 

encerrada a produção de provas, necessariamente na síntese que advirá. 

Obviamente que pagar prestação mensal que reputa indevida é algo assaz 
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incomodante. Ainda mais nesses tempos magros de economia combalida, 

ganhos minguados e dificuldades financeiras acossando a maioria dos 

cidadãos de bem. Pagar menos é sempre bom, desde que seja justo. O 

que ainda será elucidado. Porém não deve ser esquecido que o contrato 

discutido é recente, firmado nos estertores de 2015, com a parte autora, 

segundo alegou, adimplindo-o razoavelmente. Contratação quando a crise 

econômica grassava. Sabia da conjuntura e das condições a que se 

sujeitou. Mesmo na incidência das normas consumeristas em vislumbrado 

contrato adesivo, não exsurgem motivos endógenos ou exógenos 

capazes de soerguer o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Portanto, não evidenciado suficientemente o direito aduzido, 

ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da pretendida 

tutela provisória de urgência, preconizados pelo art. 300, caput, do CPC. 

Não há como ser concedida. Noutra senda, à míngua de elementos 

cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça gratuita, a 

dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência judiciária 

reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, cabível 

deferir o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo 

contrário, recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados 

convincentes, contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. 

Por derradeiro, evidenciado tratar-se de relação consumerista, existindo 

alegações verossímeis que podem configurar hipossuficiência técnica e 

informar vulnerabilidade da parte autora em relação à parte requerida, que, 

não se descarta, pode ter ditado as regras avençadas em aparente 

contrato de adesão. Na conjuntura, como direito básico do consumidor, a 

postulação faz sentido, revelando-se condizente, a facilitar-lhe a defesa 

de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus da prova, que pediu 

expressamente, 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, nos termos do art. 6.º, inciso VIII, do 

CDC. É a hipótese. Viável conferir-lhe a inversão do ônus da prova neste 

caso, assentada desde logo como mecanismo de isonomia, paridade de 

armas e evitar a surpresa. Logo, competirá à parte requerida demonstrar 

os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora. 

Até por conta do disposto no art. 373, § 1º, do CPC, pelas razões suso 

expendidas. Isto posto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. 

Desse modo, seguindo-se o rito processual, a teor do art. 334 do CPC, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 17 de dezembro de 2018, às 

13:00 horas, a ser conduzida por conciliador designado via do CEJUSC. 

Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, 

intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Assim como 

intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para também 

comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por 

meio de procuradores com específicos e expressos poderes de negociar 

e transigir, não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, e 

obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil. Não havendo o acordo, o prazo de 15 dias para a parte 

acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344. Se 

alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou agregados 

documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no prazo de 15 

dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras provas a 

produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo contestação, 

conclusos. Defiro o pedido de gratuidade da justiça à parte autora, 

devendo ser anotado para os fins devidos. Inverto o ônus da prova em 

favor da parte autora, consumidora. Logo, incumbe à parte requerida 

demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 

daquela. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 31 de outubro de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008777-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE OLIVEIRA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESQUIVEL OAB - MT19211/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ederval Pereira da Silva (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008777-02.2018.8.11.0015. AUTOR(A): JOAO DE 

OLIVEIRA ROCHA RÉU: EDERVAL PEREIRA DA SILVA Vistos etc. 

Pretensão de resolução contratual, c/c despejo e cobrança de aluguéis, 

com pedido de tutela de urgência em caráter antecedente para 

desocupação de imóvel, aforada por João de Oliveira Rocha em face de 

Ederval Pereira da Silva, ambos qualificados, pelo inadimplemento 

contratual. É o relatório. Decido a pretensão liminar. Calha ressaltar que é 

possível a concessão do despejo liminar, desde que prestada a caução no 

valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações fundadas em 

ausência de pagamento. E o contrato esteja desprovido de qualquer das 

garantias previstas no art. 37 da Lei n.º 8.245/1991, por não ter sido 

contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, 

independentemente de motivo. Dicção do art. 59, § 1.º, inciso IX, da 

referida Lei. In verbis: “Art. 59. Com as modificações constantes deste 

capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1.º 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”. Grifado. Do contrato de locação residencial de Id. 15146104 

ressai a inexistência de qualquer das garantias estabelecidas no art. 37 

da Lei n.º 8.245/1991. Sendo assim, impossível o deferimento da liminar 

pretendida, estribada na Lei de Locação, pois ausente também a caução 

equivalente a 03 meses do valor do aluguel. A propósito, colacionados 

arestos ora compilados, com destaques: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E 

AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO. LIMINAR DE DESPEJO. INDEFERIMENTO. PREVISÃO DE 

CAUÇÃO COMO GARANTIA. INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA. AUSÊNCIA DE 

AMPARO LEGAL. RECURSOS DESPROVIDOS. Não é cabível o deferimento 

do pedido liminar de despejo nas ações de despejo que tiverem por 

fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da 

locação no vencimento se a locação estiver garantida por caução. Não há 

previsão legal que ampare o deferimento do pedido liminar de despejo 

fundado em insuficiência da caução prevista no contrato locatício 

entabulado entre as partes. Agravo interno e agravo de instrumento 

d e s p r o v i d o s ” .  ( T J - D F  0 7 0 1 2 4 0 8 4 2 0 1 8 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0701240-84.2018.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de 

Julgamento: 04/07/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 06/07/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.); “LOCAÇÃO DE IMÓVEL 

– DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA – PEDIDO DE 

LIMINAR DE DESPEJO – INDEFERIMENTO EM RAZÃO DA FALTA DE 

CAUÇÃO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 59, § 1º, INCISO IX DA LEI Nº 8.245/91 

– OFERECIMENTO DOS VALORES PERSEGUIDOS NA AÇÃO A TÍTULO DE 

CAUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALORES INDISPONÍVEIS – DECISÃO 

MANTIDA AGRAVO DESPROVIDO”. (TJ-SP 20226889220188260000 SP 

2022688-92.2018.8.26.0000, Relator: Andrade Neto, Data de Julgamento: 

07/03/2018, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

12/03/2018); “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - 

HIPÓTESE ELENCADA NO ART. 59, § 1º, IX DA LEI Nº 8.245/91 - 

AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES - INDEFERIMENTO DO 

PEDIDO LIMINAR. - Para o deferimento da liminar de despejo, com base no 

artigo 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91, é imprescindível a comprovação de 

três requisitos básicos, quais sejam, a falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação no vencimento; estar o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no artigo 37 do mesmo diploma legal, por 

não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração 

dela, independentemente de motivo; e, por fim, o oferecimento de caução 

no valor correspondente a 03 (três) meses de aluguel. - Ausentes os 

pressupostos legais, não há que se falar na reforma do decisum 
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objurgado”. (TJ-MG - AI: 10000160205787001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 15/08/0016, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2016). O instrumento contratual até 

consigna garantia de um fiador. Mas não observado nele ou em qualquer 

outro documento alguém assumindo tal encargo. Portanto não há fiador. 

Isto posto, indefiro a liminar vindicada, a teor do disposto no art. 59, § 1.º, 

da Lei nº 8.245/1991. O fato de uma das partes esgueirar-se da audiência 

de conciliação, que é regra no direito processual em vigor, não encaminha 

direto a dispensa da solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser 

mantida, valorizando a conciliação, a cooperação das partes, a probidade 

e a boa-fé, a paridade de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, 

assim como a dialeticidade. Desse modo, seguindo-se o rito processual, 

Desse modo, seguindo-se o rito processual, a teor do art. 59, caput, da Lei 

de locações, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 17 de 

dezembro de 2018, às 14:00 horas, a ser conduzida por conciliador 

designado via do CEJUSC. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 

dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima 

marcada. Assim como intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, 

ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, não se confundindo com a 

pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, deverão 

obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso 

de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela 

não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e 

seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Não havendo o acordo, 

o prazo de 15 dias para a parte acionada se defender contar-se-á da data 

da referida audiência de conciliação, cientificada desde logo de que a 

ausência de contestação resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão 

implicar em veracidade dos fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 

334, 335/342 e 344. Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 

do CPC ou agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em 

réplica no prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se 

há outras provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não 

havendo contestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 31 de 

outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009309-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA BARBIERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELLA BRUNA BARBIERI DIAS FIGUEIREDO OAB - MT18720/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDA DE MOURA BORBA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009309-73.2018.8.11.0015. AUTOR(A): MARLI 

TEREZINHA BARBIERI RÉU: ELIDA DE MOURA BORBA Vistos etc. 

Pretensão de resolução contratual, c/c despejo e cobrança de aluguéis 

com pedido de tutela de urgência em caráter antecedente para 

desocupação imediata de imóvel, aforada por Marli Terezinha Barbieri em 

face de Elida de Moura Borba, ambas qualificadas, pelo inadimplemento 

contratual. É o relatório. Decido a pretensão liminar. Calha ressaltar que é 

possível a concessão do despejo liminar, desde que prestada a caução no 

valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações fundadas em 

ausência de pagamento. E o contrato esteja desprovido de qualquer das 

garantias previstas no art. 37 da Lei n.º 8.245/1991, por não ter sido 

contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, 

independentemente de motivo. Dicção do art. 59, § 1.º, inciso IX, da 

referida Lei. In verbis: “Art. 59. Com as modificações constantes deste 

capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1.º 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”. Grifado. Do contrato de locação residencial de Id. 15451998 

ressai a inexistência de qualquer das garantias estabelecidas no art. 37 

da Lei n.º 8.245/1991. Sendo assim, impossível o deferimento da liminar 

pretendida, estribada na Lei de Locação, pois ausente também a caução 

equivalente a 03 meses do valor do aluguel. A propósito, colacionados 

arestos ora compilados, com destaques: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E 

AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO. LIMINAR DE DESPEJO. INDEFERIMENTO. PREVISÃO DE 

CAUÇÃO COMO GARANTIA. INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA. AUSÊNCIA DE 

AMPARO LEGAL. RECURSOS DESPROVIDOS. Não é cabível o deferimento 

do pedido liminar de despejo nas ações de despejo que tiverem por 

fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da 

locação no vencimento se a locação estiver garantida por caução. Não há 

previsão legal que ampare o deferimento do pedido liminar de despejo 

fundado em insuficiência da caução prevista no contrato locatício 

entabulado entre as partes. Agravo interno e agravo de instrumento 

d e s p r o v i d o s ” .  ( T J - D F  0 7 0 1 2 4 0 8 4 2 0 1 8 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0701240-84.2018.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de 

Julgamento: 04/07/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 06/07/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.); “LOCAÇÃO DE IMÓVEL 

– DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA – PEDIDO DE 

LIMINAR DE DESPEJO – INDEFERIMENTO EM RAZÃO DA FALTA DE 

CAUÇÃO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 59, § 1º, INCISO IX DA LEI Nº 8.245/91 

– OFERECIMENTO DOS VALORES PERSEGUIDOS NA AÇÃO A TÍTULO DE 

CAUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALORES INDISPONÍVEIS – DECISÃO 

MANTIDA AGRAVO DESPROVIDO”. (TJ-SP 20226889220188260000 SP 

2022688-92.2018.8.26.0000, Relator: Andrade Neto, Data de Julgamento: 

07/03/2018, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

12/03/2018); “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - 

HIPÓTESE ELENCADA NO ART. 59, § 1º, IX DA LEI Nº 8.245/91 - 

AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES - INDEFERIMENTO DO 

PEDIDO LIMINAR. - Para o deferimento da liminar de despejo, com base no 

artigo 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91, é imprescindível a comprovação de 

três requisitos básicos, quais sejam, a falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação no vencimento; estar o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no artigo 37 do mesmo diploma legal, por 

não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração 

dela, independentemente de motivo; e, por fim, o oferecimento de caução 

no valor correspondente a 03 (três) meses de aluguel. - Ausentes os 

pressupostos legais, não há que se falar na reforma do decisum 

objurgado”. (TJ-MG - AI: 10000160205787001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 15/08/0016, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2016). Noutra senda, à míngua de 

elementos cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça 

gratuita, a dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência 

judiciária reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, cabível 

deferir o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo 

contrário, recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados 

convincentes, contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. 

O instrumento contratual até consigna garantia de um fiador. Mas não 

observado nele ou em qualquer outro documento alguém assumindo tal 

encargo. Portanto não há fiador. Isto posto, indefiro a liminar vindicada, a 

teor do disposto no art. 59, § 1.º, da Lei nº 8.245/1991. Desse modo, 

seguindo-se o rito processual, a teor do art. 59, caput, da Lei de locações, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 17 de dezembro de 2018, às 

15:00 horas, a ser conduzida por conciliador designado via do CEJUSC. 

Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, 

intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Assim como 

intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para também 

comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por 

meio de procuradores com específicos e expressos poderes de negociar 

e transigir, não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, e 

obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil. Não havendo o acordo, o prazo de 15 dias para a parte 
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acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344. Se 

alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou agregados 

documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no prazo de 15 

dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras provas a 

produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo contestação, 

conclusos. Defiro o pedido de gratuidade da justiça à parte autora, 

devendo ser anotado para os fins devidos. 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: 1007121-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGRICOLA SELENE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR OAB - SC25583 (ADVOGADO(A))

EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN OAB - SC35340 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007121-10.2018.8.11.0015. AUTOR(A): COOPERATIVA 

AGRICOLA SELENE RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Pretensão declaratória de reenquadramento de 

consumo de unidade consumidora, c/c restituição de valores, com pedido 

de tutela de urgência, aviada por Cooperativa Agrícola Selene - 

Cooperselene em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S.A., ambas qualificadas, a fim de compelir a parte requerida a 

reclassificar a tarifa cobrada para agroindustrial e restituir os valores 

cobrados a maior como tarifa comercial. Narrou ser uma empresa do ramo 

de fabricação de laticínios, tais como leite pasteurizado, bebidas lácteas, 

queijos e afins. Para a industrialização de seus produtos, adquire leite in 

natura de terceiros. Relatou que por ocasião da constituição da empresa 

procurou a parte requerida para ligar a energia elétrica, gerando a unidade 

consumidora UC 6/773338-9. Informou que a concessionária, no ato da 

contratação, solicitou documentos de identificação da empresa para o 

cadastro, sendo na sequência ligada a energia elétrica. Afirmou que a 

parte requerida não fez o enquadramento correto, eis que não informou a 

existência dos modelos tarifários, enquadrando-a no modelo tarifário 30% 

mais oneroso, o comercial. Pugnou em caráter antecedente a tutela de 

urgência para que a requerida seja obrigada a realizar o reenquadramento 

tarifário da unidade consumidora de titularidade da demandante para a 

classe rural, subclasse agroindustriual e, subsidiariamente, outra mais 

benéfica que a privilegie, eis que preenche os requisitos necessários para 

o enquadramento tarifário no modelo agroindustrial. É o relato. Decido o 

pedido de tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de 

mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade a 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Os litigantes em geral devem expor os fatos em 

juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, 

do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, 

art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a 

verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal. 

Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. 

Essa é a síntese desse relevante instituto. Volvendo os olhos para os 

fatos, a Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL, que revogou a 

Resolução Normativa nº 456/2000, dispõe, para o fornecimento do serviço 

na classe tarifária rural, que: “Art. 5º A aplicação das tarifas deve 

observar as classes e subclasses estabelecidas neste artigo. (...). § 4º A 

classe rural caracteriza-se pelo fornecimento à unidade consumidora que 

desenvolva atividades de agricultura, pecuária ou aquicultura, dispostas 

nos grupos 01.1 a 01.6 ou 03.2 da CNAE, considerando-se as seguintes 

subclasses: (...). V – agroindustrial: independente de sua localização, que 

se dedicar a atividades agroindustriais, em que sejam promovidos a 

transformação ou beneficiamento de produtos advindos diretamente da 

agropecuária, mesmo que oriundos de outras propriedades, desde que a 

potência disponibilizada seja de até 112,5 kVA; Neste caso, evidenciados 

elementos consistentes a demonstrar a probabilidade da parte 

demandante, mediante análise, ainda que meramente superficial, do 

Estatuto Social da empresa de Id. 14248749. Trata-se de uma 

agroindústria, pelo menos no papel. Atividade que se enquadra 

perfeitamente na hipótese do art. 5º, § 4º, inciso V, da Resolução n.º 

414/2010, da ANEEL. Isso, partindo do pressuposto já consignado retro, 

de que as partes atuam em juízo com lisura, probidade e boa-fé objetiva, 

como também fora dele, pois o honesto tem espaço em qualquer seara: 

honest vivere. A título ilustrativo, o conceito de agroindústria: “A indústria 

nas suas relações com a agricultura ou dependências desta. Indústria que 

beneficia matéria prima oriunda da agricultura e vende o produto final”[1]. 

No alvará de localização de Id. 14248993 consta como atividade da 

empresa autora a fabricação de laticínios, preparação do leite, comércio 

atacadista de leite e laticínios, matérias-primas agrícolas, atividade de 

apoio a agricultura, a demonstrar ainda que a unidade consumidora, 

embora localizada em área urbana, pode ser classificada como rural para 

os fins colimados. Nesse passo, o Decreto nº 62.724/1968, que 

estabelece normas gerais de tarifação para as empresas concessionárias 

de serviços públicos de energia elétrica, determina o seguinte: “Art. 16. 

Será classificada como rural a unidade consumidora localizada em área 

rural, onde seja desenvolvida atividade relativa à agropecuária, inclusive o 

beneficiamento ou a conservação dos produtos agrícolas oriundos da 

mesma propriedade. ("Caput" do artigo com redação dada pelo Decreto nº 

3.653, de 7/11/2000). § 1º Inclui-se nesta mesma classe a unidade 

consumidora: ("Caput" do parágrafo com redação dada pelo Decreto nº 

5.287, de 26/11/2004). (...) II - localizada em área urbana e que 

desenvolva as atividades estabelecidas no caput deste artigo, 

observados os seguintes requisitos, também sujeitos à comprovação 

perante o concessionário ou permissionário de distribuição: a) a carga 

instalada na unidade consumidora deverá ser predominantemente 

destinada à atividade agropecuária, exceto para os casos de agricultura 

de subsistência; e b) o titular da unidade consumidora deverá possuir 

registro de produtor rural expedido por órgão público ou outro documento 

hábil que comprove o exercício da atividade agropecuária. (Inciso 

acrescido pelo Decreto nº 5.287, de 26/11/2004). § 2º Considera-se, 

ainda, como rural, a unidade consumidora localizada em área rural que se 

dedicar a atividades agroindustriais, ou seja, indústrias de transformação 

ou beneficiamento de produtos advindos diretamente da agropecuária, 

desde que a potência posta a sua disposição não ultrapasse 112,5KVA. 

Nesse sentido, com efeito, a empresa demandante está classificada como 

“Comercial/Comercial/Trifásica”, conforme visto das faturas de energia 

elétrica apresentadas no processo. No entanto, a unidade consumidora, 

ainda que localizada em área urbana, como é o caso, pode se enquadrar 

como agroindústria, eis que transforma ou beneficia produtos, no caso, o 

leite, advindo da agropecuária, mesmo que de outras propriedades, 

conforme verificado no art. 5º, alínea “a”, do seu Estatuto Social. De igual 

forma, verificado através do laudo técnico para levantamento das 
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informações das instalações elétricas de Id. 14249334, que a potência do 

transformador é equivalente a 75KVA, ou seja, dentro do limite da potência 

fixada no § 2º do art. 16 do Decreto nº 62.724/1968, acima exposto. 

Corroborando o entendimento esposado, trago o aresto com destaque: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. OPÇÃO 

TARIFÁRIA. CLASSIFICAÇÃO. INDÚSTRIA RURAL. Imprescindível frisar, 

ainda que as unidades consumidoras não estejam localizadas 

necessariamente na área rural do Município de Mato Leitão, preencheram 

os demais requisitos do art. 20, inciso IV, alínea c da Resolução nº 

456/2000, exercendo atividade eminentemente rural - beneficiamento de 

erva-mate - e potência instalada em transformadores inferior a 112,5 kVA 

(in casu, 75 kVa de potência no transformador de cada unidade 

consumidora). Com efeito, ambas informações foram atestadas no laudo 

técnico pericial, nas respostas ao quesito nº 1.1., formulado pela 

demandante, e nº 1, elaborado pela ré, as quais não foram impugnadas 

por nenhuma das partes. Assim, em não havendo previsão específica 

para unidade consumidora localizada em área urbana que desempenhe 

atividade rural, prepondera o critério da atividade exercida, conforme 

prevê o art. 18 da mesma Resolução nº 456/2000. Portanto, há de 

prevalecer a natureza da destinação econômica da unidade consumidora 

sobre a sua colocação geográfica. Precedentes deste Tribunal. 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. [...]. UNÂNIME”. (Apelação Cível Nº 

70069712461, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 28/09/2016). Desse modo, 

vislumbrado com razoável firmeza a probabilidade de o direito da parte 

autora sagrar-se reconhecido, na medida em que os elementos agregados 

aos autos dão essa margem de interpretação, no sentido de que a 

empresa preenche os requisitos para o enquadramento na classe de 

fornecimento de energia elétrica rural agroindustrial. Como insta, há prova 

suficiente para determinar o alcance, ainda que provisório, do direito em 

tela, ou seja, a readequação da faixa tarifária do consumo de energia 

elétrica até ulterior deliberação. No entanto, como se sabe, o deferimento 

da tutela de urgência, nos termos do art. 300, caput, do CPC, requer a 

coexistência tanto da probabilidade do direito quanto o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Assim, quanto ao perigo de dano, é 

público e notório que a tarifa cobrada, comercial, mais cara que a 

pretendida, pode significar ônus demasiado à parte autora, com a 

cobrança mensal dita indevida, que consequentemente pode 

sobrecarregar os preços dos produtos finalizados para a venda, ainda 

mais em se tratando de possível erro na classificação tarifária da 

cobrança. Ademais, o contorno postulado em caráter antecedente da 

tutela não sugere prejuízo desmedido à promovida, certo não se verificar o 

risco de irreversibilidade de acordo com o art. 300, § 3º, do CPC já que, em 

caso de eventual improcedência do pedido, à autora incumbirá o 

pagamento das faturas em sua integralidade, inclusive acrescida da 

diferença que ora almeja excluir da sua fatura mensal de energia elétrica. 

Presentes os requisitos para atender a tutela de urgência. Previsão do 

citado art. 300 do CPC. Por derradeiro, não há certeza de se tratar de uma 

relação consumerista. A princípio, aparentemente a parte autora utiliza o 

insumo energia elétrica para a consecução de suas atividades 

agroindustriais de transformação de matéria prima adquirida, grosso modo, 

em derivados do leite. O que indica não ser o destinatário final no sentido 

declinado pelo Código de Defesa do Consumidor. Por esta razão, pelo 

menos até a réplica, se necessário, e havendo reiteração do pedido, 

poderá ser reanalisada a questão, devendo, de todo modo, se lhe 

aprouver, pronunciar-se a respeito a parte adversa. Isto posto, hei por 

bem deferir o pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, para 

determinar à parte demandada que proceda, no máximo em 05 dias, o 

reenquadramento tarifário da unidade consumidora UC 6/773338-9, de 

titularidade da parte autora, para a classe Rural, subclasse agroindustrial, 

sob pena de incidência de astreintes. O fato de uma das partes 

esgueirar-se da audiência de conciliação, que é regra no direito 

processual em vigor, como a relegou a parte autora, não encaminha direto 

a dispensa da solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser mantida, 

valorizando a conciliação, a cooperação das partes, a probidade e a 

boa-fé, a paridade de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, assim 

como a dialeticidade. Desse modo, seguindo-se o rito processual, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 12 de dezembro de 2018, às 

13:30 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cite-se a parte 

requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a 

comparecer à solenidade acima marcada. Assim como intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, não se 

confundindo com a pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em 

tempo pela não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 

334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Não 

havendo o acordo, o prazo de 15 dias para a parte acionada se defender 

contar-se-á da data da referida audiência de conciliação, cientificada 

desde logo de que a ausência de contestação resultará em sua revelia, 

cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos fatos articulados na 

exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344. Se alegadas matérias 

mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou agregados documentos com a 

defesa, diga a contraparte em réplica no prazo de 15 dias. A seguir, 

oportunamente, digam as partes se há outras provas a produzir, 

especificando-as, justificadamente. Não havendo contestação, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 31 de outubro de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito [1] Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda. (Novo 

Dicionário Aurélio da língua portuguesa/Aurélio Buarque de Holanda 

Ferreira. – 3. Ed. – Curitiba: Positivo, 2004. p. 72).

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001684-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SGARBI & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERENE LUCIA HOLZ DEVES OAB - RS67216 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR TOMAZ DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001684-85.2018.8.11.0015. AUTOR(A): SGARBI & CIA 

LTDA - ME RÉU: VICTOR TOMAZ DA SILVA Vistos etc. Designo audiência 

de conciliação para o dia 10 de dezembro de 2018, às 16:00 horas, a ser 

conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o processo deverá ser 

enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de 

antecedência, intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima 

marcada. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, ou 

excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e expressos 

poderes de negociar e transigir, não se confundindo com a pessoa dos 

seus advogados, e obviamente estes, deverão obrigatoriamente 

comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo 

na hipótese de ambas as partes se pronunciarem em tempo pela não 

realização da importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus 

§§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o 

prazo de 15 dias para a parte acionada se defender contar-se-á da data 

da referida audiência de conciliação, cientificada desde logo de que a 

ausência de contestação resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão 

implicar em veracidade dos fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 

334, 335/342 e 344 do CPC. Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 

350/351 do CPC ou agregados documentos com a defesa, diga a 

contraparte em réplica no prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, 

digam as partes se há outras provas a produzir, especificando-as, 

justificadamente. Não havendo contestação, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 30 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006532-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006532-18.2018.8.11.0015. AUTOR(A): GEFORSEG 

SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME RÉU: CONSTRUTORA 
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NHAMBIQUARAS LTDA Vistos etc. Designo audiência de conciliação para 

o dia 04 de fevereiro de 2019, às 13:00 horas, a ser conduzida por 

conciliador do CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em 

tempo. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, 

intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As 

partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, e 

obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 30 de 

outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007845-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR CAMPOS SANTOS (RÉU)

BETHANIA RUTE HERMES SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007845-14.2018.8.11.0015. AUTOR(A): SPE - ATALAIA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RÉU: ALMIR CAMPOS SANTOS, 

BETHANIA RUTE HERMES SANTOS Vistos etc. Designo audiência de 

conciliação para o dia 10 de dezembro de 2018, às 17:00 horas, a ser 

conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o processo deverá ser 

enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de 

antecedência, intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima 

marcada. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, ou 

excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e expressos 

poderes de negociar e transigir, necessariamente não se confundindo 

com a pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, deverão 

obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso 

de ausência. Salvo na hipótese de ambas as partes se pronunciarem em 

tempo pela não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 

334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Não 

havendo acordo, o prazo de 15 dias para a parte acionada se defender 

contar-se-á da data da referida audiência de conciliação, cientificada 

desde logo de que a ausência de contestação resultará em sua revelia, 

cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos fatos articulados na 

exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. Se alegadas 

matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou agregados 

documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no prazo de 15 

dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras provas a 

produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo contestação, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 30 de outubro de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006907-19.2018.8.11.0015

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:

ESTRUTURAS METALICAS CAMIANSKI LTDA (RÉU)

SERGIO DA SILVA CAMIANSKI (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006907-19.2018.8.11.0015. AUTOR(A): BANCO 

BRADESCO S.A. RÉU: ESTRUTURAS METALICAS CAMIANSKI LTDA, 

SERGIO DA SILVA CAMIANSKI Vistos etc. Ação monitória com base em 

“Contrato de abertura de conta”, relativo a um empréstimo ofertado pela 

parte requerente Banco Bradesco S/A., à parte requerida Estrutura 

Metálicas Camianski Ltda. – ME e Sergio da Silva Camianski, cujos valores 

emprestados não foram integralmente adimplidos, embora utilizados meios 

convincentes a tal mister. O documento de Id nº 14134158 aponta, com 

efeito, a existência de relação jurídica entre as partes, indicando possível 

pendência no adimplemento dos valores pactuados. Por outro lado, atento 

a manifestação de vontade da parte autora na peça inaugural e por um 

imperativo da Lei, visando a autocomposição, designo audiência de 

conciliação para o dia 17 de dezembro de 2018, às 16:00 horas, a ser 

conduzida pelo conciliador do CEJUSC. Mesmo não havendo previsão 

expressa na específica disciplina da ação monitória (CPC, arts. 700/702), 

mas tendo a parte autora se pronunciado expressamente pela designação 

da aludida audiência, deve ser valorizada e priorizada. O juiz impulsionará 

o processo de modo a encaminhar em tempo razoável solução integral de 

mérito, sem excluir da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direitos, 

a zelar pela lisura e boa-fé objetiva e a incentivar que todos os sujeitos 

processuais cooperem entre si, com isonomia e paridade de tratamento, 

incumbindo-lhe, dentre outras providências, promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição das partes, sem o descarte nem mesmo do auxílio de 

conciliadores ou mediadores judiciais. Força, entre outros, dos arts. 2.º a 

7.º e 139, inciso V, do CPC. Aliás, a autocomposição e a dialeticidade não 

deixam de ser a tônica do processo civil em vigor, a exemplo dos arts. 3.º, 

§§ 2.º e 3.º, 7.º, 9.º, 10, 165/175 e 334, todos do citado Digesto Adjetivo, a 

enfatizar a conciliação e a mediação como medida relevante e salutar para 

evitar ou solucionar litígios. Logo, cite-se a parte requerida com pelo 

menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à 

solenidade acima marcada. Deverá ser cientificada de que o seu silêncio 

implicará em revelia, cujos efeitos importarão em veracidade dos fatos 

articulados na exordial. As partes, pessoalmente, em regra, ou 

excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e expressos 

poderes de negociar e transigir, necessariamente não se confundindo 

com a pessoa do seu advogado, e obviamente este, deverão 

obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso 

de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela 

não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e 

seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o 

prazo de 15 dias para a parte requerida pagar o débito apresentado; ou, 

querendo, neste mesmo prazo, oferecer embargos monitórios, contar-se-á 

da audiência de conciliação sobredita. Cientificada a parte demandada de 

que o pronto pagamento no prazo acima assinalado a isentará das custas 

processuais, sendo os honorários advocatícios reduzidos a 5% do valor 

atribuído a causa, a teor do art. 701, caput, e § 1.°, do Código de Processo 

Civil. Advirta-se ainda a parte requerida de que se não houver 

cumprimento da obrigação e nem oferecimento de embargos no prazo 

assinalado, poderá constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, 

hipótese em que o processo prosseguirá na forma prescrita no art. 513 e 

seguintes do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 31 de outubro de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003176-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

THALES DEMARCHI DA SILVA OAB - MT24131/O-O (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))
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LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELCIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, ( REITERANDO o ID.15923469) INTIMO o 

advogado do autor para que no prazo de quinze (15) dias, forneça o 

endereço correto e cidade, e caso for em outra comarca recolha as guias 

para expedição de Carta Precatória( sendo que referidas guias que 

encontram-se disponíveis no site www.tjmt.jus.br ), e caso for na cidade 

de sinop, efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de 

proceder o cumprimento do mandado de citação, 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-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)

 

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(02-duas) 

do Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de 

citação, (nos bairros Setor Industrial Sul e Setor Comercial) 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007665-95.2018.8.11.0015

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:

SERGIO DA SILVA CAMIANSKI (EXECUTADO)

ESTRUTURAS METALICAS CAMIANSKI LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

bairro Setor Industrial Norte, 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001537-30.2016.8.11.0015

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:

CLEBER DE FREITAS COTRIM - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1001537-30.2016.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. POLO 

PASSIVO:REQUERIDO: CLEBER DE FREITAS COTRIM - ME CERTIDÃO 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a 

informar dados para expedição de alvará conforme sentença id 14377874. 

Prazo: Quinze dias. Sinop-MT, 5 de novembro de 2018 LUZIMEIRY TOMAZ 

NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004913-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINAPLAST MAQUINAS IND E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN ZAGO APPI OAB - RS69868 (ADVOGADO(A))

KATHLEEN ZAGO APPI OAB - SC28396 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON CARDOSO DE SOUZA (REQUERIDO)

KAMILLA FERNANDA CAMPOS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº1004913-53.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: 

MINAPLAST MAQUINAS IND E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA POLO 

PASSIVO:REQUERIDO: KAMILLA FERNANDA CAMPOS DE SOUZA, 

ADEMILSON CARDOSO DE SOUZA CERTIDÃO Certifico conforme 

autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a 

manifestar-se quanto a certidão id 14851760. Prazo: Quinze dias. 

Sinop-MT, 5 de novembro de 2018 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002605-78.2017.8.11.0015

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:

KIMBERLY CAROLINE FILIMBERTI (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº1002605-78.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. POLO 

PASSIVO:REQUERIDO: KIMBERLY CAROLINE FILIMBERTI CERTIDÃO 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a 

manifestar-se quanto a certidão negativa de citação id. 14220759. Prazo: 

Quinze dias. Sinop-MT, 5 de novembro de 2018 LUZIMEIRY TOMAZ 

NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006202-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº1006202-21.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: 

BANCO DO BRASIL S.A POLO PASSIVO:REQUERIDO: TERRA VIVA 
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COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME CERTIDÃO Certifico conforme 

autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a 

manifestar-se quanto a certidão negativa id. 14526855. Prazo: Quinze 

dias. Sinop-MT, 5 de novembro de 2018 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000472-29.2018.8.11.0015

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:

MARIA DAS GRACAS RIBEIRO ROCHA (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº1000472-29.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A POLO PASSIVO:REQUERIDO: 

MARIA DAS GRACAS RIBEIRO ROCHA CERTIDÃO Certifico conforme 

autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a proceder o 

recolhimento complementar de diligência cotada na certidão id. 14105716. 

Prazo: Quinze dias. Sinop-MT, 5 de novembro de 2018 LUZIMEIRY TOMAZ 

NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012211-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B V INCORPORACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JOVELINO COSTA (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº1012211-33.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:EXEQUENTE: B V 

INCORPORACAO LTDA POLO PASSIVO:EXECUTADO: JOSE JOVELINO 

COSTA CERTIDÃO Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do 

Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) 

do(a) autor(a) a manifestar-se quanto a certidão negativa id. 15038062. 

Prazo: Quinze dias. Sinop-MT, 5 de novembro de 2018 LUZIMEIRY TOMAZ 

NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007070-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA ESTEVAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0017585A (ADVOGADO(A))

DANIELY NEVES LAURO OAB - MT24285/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILENE MACIEL MENDES (RÉU)

 

Certifico que procedi à juntada da correspondência devolvida do AR 

JJ910405923BR, e segundo a EBCT " Ausente" nas três tentativas.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 118764 Nr: 11036-02.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO MONDRIAN RESIDENCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA HELENA SCHIMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Tendo o feito retornado da instância superior, intimem-se as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 165871 Nr: 676-03.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALOMA VEÍCULOS FIAT LTDA., FIAT DO 

BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT, ÉDILO TENÓRIO BRAGA - OAB:14.070 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 Vistos etc.

1. Considerando a regra inserta nos artigos 23 e 24, § 1.º, da Lei 8.906/94 

(EOAB), intime-se a parte autora, que atua em causa própria, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, traga aos autos a anuência dos procuradores 

que atuaram em sua defesa no feito no tocante ao levantamento da 

integralidade dos valores e/ou formule os requerimentos que entender 

cabíveis, sob pena de levantamento parcial dos valores.

2. Decorrido o prazo, voltem-me imediatamente conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 130969 Nr: 10185-26.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO ZIMPEL, MILTON 

HENRIQUE ZIMPEL, ELTON RENATO HOLLEMBACH ZIMPEL, MARISTELA 

DE FÁTIMA ZIMPEL, AIRTON FRANCISCO ZIMPEL, IVONETE FERREIRA 

FRANCA ZIMPEL, EDILEIZA LIMA ZIMPEL, SÉRGIO RUDIMAR ZIMPEL, 

INDIRA SANTOS DE ARAÚJO ZIMPEL, VERÔNICA TEREZINHA ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARIEL ELIAS DE SOUZA - 

OAB:11.945-B/MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:13.479-MT, 

NAGIB KRUGER - OAB:4419/MT, WILLIAN JOSÉ ARAÚJO - 

OAB:MT-3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO - 

OAB:MT/9.433, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto a proposta de honorários de fls. 168/186. 

Prazo: 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 162297 Nr: 10040-33.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WIDAL & MARCHIORETTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANISLAU LUIZ CHAPLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Freitas Fernandes - 

OAB:18941/MS, FERNANDO FREITAS FERNANDES - OAB:19171 MS, 

HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941, MARIANE CARBONERA 

AGUIAR - OAB:19748

 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. 140. Prazo: 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 245630 Nr: 15607-06.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY MACIEL COSTA, GECI MACIEL COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 
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OAB:14258-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(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa de fls.97. Prazo: 

15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 23751 Nr: 1485-42.2002.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ANTÔNIO TEDESCO, SIRLEI TERESINHA JUNG 

TEDESCO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERLI HENRIQUE GARCIA - 

OAB:20.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO as partes a manifestarem-se 

através de seus respectivos advogados quanto ao laudo pericial de fls. 

887/927 (artigo 477, parágrafo 1º do CPC). Prazo: Quinze dias.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001193-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE FERREIRA AGUILERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e artigo 152, VI do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o (a) 

Advogado(a) do(a) Autor(a), para apresentar impugnação à contestação, 

no prazo de 10( dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001795-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLARIO SCHWEIKART (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO BOSCOLI DIAS OAB - MT0020423S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ZEFERINO DOS SANTOS (EXECUTADO)

REGINALDO GOMES DE CASTRO (EXECUTADO)

JOSILEIDE BARRETO DE CASTRO (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro Jardim Jacarandás, 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de 

guia diligência – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ, visto que a correspondência retornou sem o devido 

recebimento, com a informação que ambos requeridos estavam ausentes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003182-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA COSTA SENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA VIEIRA PRADO LTDA - ME (RÉU)

PAULO ROBERTO SAES RODRIGUES (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro Jardim Celeste, devendo 

para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar 

Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de guia 

diligência – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ, visto que a correspondência encaminhada retornou com a 

informação de que o requerido estava ausente.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010625-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MANN CARRIEL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIENE FERREIRA FERREIRA OAB - MT25340/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010625-24.2018.8.11.0015. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: ADRIANO MANN CARRIEL ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS Vistos, etc... 

Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial foi endereçada 

para a Vara Especializada da Fazenda Pública local, sendo o processo 

equivocadamente distribuído perante este juízo da 3ª Vara Cível local. 

Deste modo, determino a redistribuição do presente feito à Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca. Baixas de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011283-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO SAUER COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico em cumprimento ao presente 

mandado, que diligenciei ao endereço indicado, ou seja, na Rua das 

Caviúnas, nº 1653, Setor Comercial, nesta cidade de Sinop/MT, por duas 

vezes consecutivas e não logrei êxito em encontrar o representante da 

empresa requerida, sendo que de acordo com a placa de identificação 

(Totem) constatei que no local funcionam quatro ou cinco escritórios de 

empresas diferentes, que falei a primeira vez, na sexta-feira, dia 

13/04/2018 de manhã, às 09h mais ou menos, com uma senhora que não 

disse qual sua função no local e a qual informou que o representante da 

requerida não estava, que não sabia informar quando poderia encontrá-lo 

e disse ainda que ele estava saindo com seu escritório daquele local, mas 

não soube informar para onde iria, motivo pelo qual esta oficiala deixou 

recado com o número de telefone para que ele entrasse em contato, o que 

não ocorreu. Certifico ainda, que retornei ao referido endereço na 

segunda-feira e pelo interfone falei com um senhor que identificou como 

Flávio, o qual informou a esta oficiala que o escritório da empresa 

requerida, AGRO SAUER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS 

AGRÍCOLAS LTDA não estava mais funcionando naquele local, que seu 

representante atende pelo nome de NILSON SAUER e que não sabia 

informar para onde se mudou. Assim, pelos motivos expostos, DEIXEI de 

CITAR e INTIMAR a requerida, AGRO SAUER COMÉRCIO E 
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REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, e devolvo o presente 

mandado em Cartório para as providências de praxe. Dou fé. SINOP/MT, 

17 de abril de 2018. NORANEY JOAQUIM DE SOUSA Oficial de Justiça 

SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004224-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA CAMILA GEMNICZAK BRAIDO (REQUERIDO)

GEANDRE CORTEZ BRAIDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004224-09.2018.8.11.0015. REQUERENTE: FIAGRIL 

REQUERIDO: GEANDRE CORTEZ BRAIDO, FERNANDA CAMILA 

GEMNICZAK BRAIDO Vistos, etc... Por petição de ID. 14716701, o 

Exequente requereu a penhora dos “direitos aquisitivos do Executado 

derivado do Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel 

Rural, referente a 484 há (quatrocentos e oitenta e quatro hectares) da 

Matrícula nº 13.893 do Cartório de Registro de Imóveis de Colíder/MT, 

firmado com o Sr. Milton Ceolatto e Simone Kristina Moreno Ceolatto”. 

Deste modo, nos termos do art. 262 do CPC, determino a remessa da 

presente missiva para a Comarca de Colíder/MT, com as baixas 

necessárias. Oficie-se ao juízo Deprecante. Às providências. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008782-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA MATOS DA SILVA LUDWIG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON ARRUDA MORENO OAB - MT0005415S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO KLESZCZ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e artigo 152, VI do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o (a) 

Advogado(a) do(a) Autor(a), para apresentar impugnação à contestação, 

no prazo de 10( dez) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 77460 Nr: 5831-94.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GTM ARTEFATOS DE MADEIRA S/A, CELSO 

ANTONIO TRIERWEILER, NEVALDIR GRAF, TG PARTICIPAÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.658-B/MT, ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - OAB:20919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUBER DA SILVA 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:, ORLANDIR DA ROLD - OAB:7184-B/MT

 Intimar o advogado do autor Dr. RODRIGO MISCHIATTI para que no prazo 

de cinco (05) dias, recolha as guias para expedição de Carta Precatória a 

ser encaminhada para a Comarca de Marcelândia - MT, com a finalidade 

de proceder a reavaliação do imóvel e demais atos, sendo que referidas 

guias encontram-se disponíveis no site www.tjmt.jus.br. , bem como, no 

mesmo prazo efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de 

proceder o cumprimento do mandado de penhora, no bairro Setor 

Comercial, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 237351 Nr: 10312-85.2015.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON CEOLATTO, SIMONE KRISTINA MORENO 

CEOLATTO, FABIO CEOLATTO, QUEILA JUSSARA ALTHAUS CEOLATTO, 

CLODOMIR CEOLATTO, ELEM CRISTINA LEITE CEOLATTO, THIAGO 

CEOLATTO, LEINE MUCELIN CEOLATTO, CRISTIANO CEOLATTO, IZOLDA 

MARIA CEOLATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JONES DA CRUZ FLORES, CLEONICE 

APARECIDA ANDRADE SILVA FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:MT/10.374-B, GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - 

OAB:OAB-MT 19.727-O, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17860 /MT, ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13.704, ROGÉRIO 

PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704/MT

 Intimar o advogado do autor Dr. WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI 

para que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito de 01(uma) 

diligência no Setor Comercial e 01 (uma) na Zona rural- Comunidade 

Aguas Claras, a fim de proceder a intimação das partes para a audiência 

designada, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 127970 Nr: 7184-33.2010.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISSIAS FERREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, 

POSITIVO INFORMÁTICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CÁSSIO COSTA 

OURIVES (Defensor Público do Estado) - OAB:MT, HUGO RAMOS 

VILELA (DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO MT) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:SP/131.600, FELIPE HASSON - OAB:17727/A, FERNANDO 

AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT

 (...) Na realidade, no parágrafo acima destacado, para ficar em 

consonância com os fundamentos da sentença e sua decisão, deveria 

constar a seguinte fundamentação:(...)Compulsando os autos, entendo 

que o Autor não experimentou apenas meros dissabores do cotidiano 

decorrentes do mero inadimplemento contratual (não entrega do 

notebook), isso porque ele fez junto ao PROCON de Sinop/MT, uma 

reclamação, que deu origem ao Processo de nº 0110-000.426-0 (fls. 

21/52), tendo 03 (três) audiências designadas, sendo que em duas delas 

(11/03/2010 – fls. 24, e 14/04/2010 – fls. 36) a Ré Positivo sequer 

compareceu, e na última (27/05/2010 – fls. 42), ambas as Rés não fizeram 

proposta.Salienta-se que a modificação do referido parágrafo da 

sentença, em nada altera o que nela foi decidido, pois a modificação 

impostas, como já pontuado, apenas alinhou o trecho embargado aos 

demais fundamentos da sentença, que levaram este magistrado a decidir 

pelo julgamento procedentes dos pedidos autoral.Pelo exposto, acolho os 

embargos de declaração, corrigindo a contradição, para fazer constar às 

fls. 228, mais especificamente no segundo parágrafo, o seguinte 

provimento: “Compulsando os autos, entendo que o Autor não 

experimentou apenas meros dissabores do cotidiano decorrentes do mero 

inadimplemento contratual (não entrega do notebook), isso porque ele fez 

junto ao PROCON de Sinop/MT, uma reclamação, que deu origem ao 

Processo de nº 0110-000.426-0 (fls. 21/52), tendo 03 (três) audiências 
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designadas, sendo que em duas delas (11/03/2010 – fls. 24, e 14/04/2010 

– fls. 36) a Ré Positivo sequer compareceu, e na última (27/05/2010 – fls. 

42), ambas as Rés não fizeram proposta.”.No mais, mantenho incólume o 

restante da sentença embargada.P.R.I.C.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 108489 Nr: 802-58.2009.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUREMA PIVOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANRISUL S/A - BANCO DO RIO GRANDE DO 

SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA 

- OAB:6752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANE CORDEIRO MITIDIERI 

- OAB:140109-B/SP

 (...) Após o ajuizamento da ação o montante será atualizado pelos índices 

oficiais, INPC, e serão contados juros de mora 1% ao mês a partir da 

citação (art. 406, do novo Código Civil, combinado com artigo 161, § 1º, do 

CTN).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.Por fim, nos 

termos do artigo 85, § 8º do CPC, CONDENO o Banco Réu ao pagamento 

das custas processuais, bem como em honorários advocatícios em favor 

do patrono da Autora, os quais arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais).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, 

31 de outubro de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 221929 Nr: 826-76.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S PACOLA COMERCIO E TRANSPORTES DE 

CEREAIS - EPP, SÉRGIO PACOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, ELAINE PACHECO DOS SANTOS - 

OAB:237.070/SP, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 Autos nº 826-76.2015 – Execução de Título Extrajudicial

Autos nº 4315-24.2015 – Embargos à Execução

Vistos, etc...

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Itaú 

Unibanco S/A em face de S Pacola Comercio e Transportes de Cereais – 

Epp e Sergio Pacola.

Após a citação dos Executados, por petição de fls. 227/229, as partes 

informaram que se compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e a extinção da ação.

Diante disso, homologo por sentença o acordo celebrado às fls. 227/229, 

julgando extinta a execução de título extrajudicial, o que faço com 

fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC.

Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

penhorada nestes autos, conforme requerido às fls. 228, intimando-se 

pessoalmente o representante legal do exequente.

Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

O acordo aqui homologado abrangeu, também, os embargos à execução, 

opostos pelos Executados/Embargantes, em face da ação executiva que 

lhes move o Exequente/embargado, Autos nº 4315-24.2015.811.0015.

Por essa razão, julgo extintos os embargos, com resolução de mérito, o 

que faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do C.P.C.

 Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado, fls. 230/231.

Translade-se cópia desta sentença para os embargos à execução (Autos 

nº 4315-24.2015.811.0015.).

Considerando a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 31 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.: 329159 Nr: 8896-77.2018.811.0015

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO TEZINI MOLINA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARICIO CARDOZO DA ROZA, SOAN DE 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:MT - 3063-A, LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - OAB:16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Requerente, para manifestar-se no prazo de 03( 

três ) dias acerca da certidão negativa de intimação da testemunha Sr. 

Fernando Kachyama para a audiência, lavrada pelo(a) Sr. Oficial de 

Justiça às fls.36, que poderá ser acessada em sua íntegra no site 

www.tjmt.jus.br, requerendo o que de direito, sob pena de devolução da 

deprecata.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 227829 Nr: 4315-24.2015.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S PACOLA COMERCIO E TRANSPORTES DE CEREAIS - 

EPP, SÉRGIO PACOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, ELAINE PACHECO DOS SANTOS - 

OAB:237.070/SP, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT, 

MARIA CRISTINA ANDRETTO - OAB:60.748

 Autos nº 826-76.2015 – Execução de Título Extrajudicial

Autos nº 4315-24.2015 – Embargos à Execução

Vistos, etc...

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Itaú 

Unibanco S/A em face de S Pacola Comercio e Transportes de Cereais – 

Epp e Sergio Pacola.

Após a citação dos Executados, por petição de fls. 227/229, as partes 

informaram que se compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e a extinção da ação.

Diante disso, homologo por sentença o acordo celebrado às fls. 227/229, 

julgando extinta a execução de título extrajudicial, o que faço com 

fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC.

Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

penhorada nestes autos, conforme requerido às fls. 228, intimando-se 

pessoalmente o representante legal do exequente.

Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

O acordo aqui homologado abrangeu, também, os embargos à execução, 

opostos pelos Executados/Embargantes, em face da ação executiva que 

lhes move o Exequente/embargado, Autos nº 4315-24.2015.811.0015.

Por essa razão, julgo extintos os embargos, com resolução de mérito, o 

que faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do C.P.C.

 Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado, fls. 230/231.

Translade-se cópia desta sentença para os embargos à execução (Autos 

nº 4315-24.2015.811.0015.).

Considerando a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 31 de outubro de 2018.
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CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 273643 Nr: 12083-64.2016.811.0015

 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: JHENIFER MEG DA CRUZ ZAVODINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - OAB:13516 

- B, LUIS EDUARDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 20.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Intimar o advogado da autora Dr. LUIS EDUARDO FERREIRA e da 

requerida Dra. LUCIMAR CRISTINA GIMENES para que no prazo de cinco 

dias se manifestem requerendo o que entenderem de direito acerda do 

laudo pericial de fls. 167/172 dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32274 Nr: 3083-94.2003.811.0015

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO RODRIGUES CRISPIM OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINHO LUIZ CANOZO, CLÉLIA DE 

CASTRO CANOZO, AUGUSTO CESAR CANOZO, AUGUSTO CANOZO, 

TEREZA CRISTINA REGINATO CANOZO, SILVIA JOANA MARCHESONI 

CANOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI, 

para devolução dos autos nº 3083-94.2003.811.0015, Protocolo 32274, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001616-09.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINAIDE FERNANDES OAB - MT19469/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA TERESINHA ZAMBON MIRANDA (EXECUTADO)

ORIEL MIRANDA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1001616-09.2016.8.11.0015 Conclusão indevida. 

Retornem os autos à secretaria. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005812-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO JOSE RAMOS BEVILACQUA OAB - SP251240 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005812-85.2017.8.11.0015 Com fulcro no §1º, artigo 

319 do CPC, determino a busca do endereço de ALEXANDRE VENSO 

BONFIM – ME – ME, CNPJ nº 21.445.783/0001-97, via sistema de 

convenios do TJMT e por meio de ofício à Junta Comercial. Localizado o 

endereço, expeça-se o competente mandado, nos termos da decisão de 

ID nº 10450242. Após, voltem-me conclusos para análise dos demais 

pedidos. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005727-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA VICENSI HERBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FAVARIN OAB - PR60985 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE MASSARO REBUSSI (REQUERIDO)

RUI IVANES GEHRES (REQUERIDO)

LADVIGA MASSARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005727-65.2018.8.11.0015 Ante o teor da certidão do 

oficial de justiça, remeta-se a Carta Precatoria à Comarca de Tabaporã/MT, 

comunicando-se o Juízo Deprecante. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009216-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES MARIA (REQUERENTE)

FABRICIO MOTA MARIA (REQUERENTE)

RODRIGO JULIANO MOTA MARIA (REQUERENTE)

MICHELA ANDRESSA MOTA MARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE DE GOIS (REQUERIDO)

JOSE ELOIR FREITAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO OAB - MT14717-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

AMADEU MARTINS DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

JOAO GILBERTO FERREIRA (TESTEMUNHA)

JORGE ANTONIO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

MARISA TERESINHA COSTA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1009216-13.2018.8.11.0015 Tendo em vista a petição 

de ID nº 16672755, designo audiência para o dia 29/11/2018, às 14h00min, 

para oitiva das testemunhas: Sr. Jorge Antônio dos Santos, Sr. Amadeu 

Martins Oliveira, Sr. João Gilberto Ferreira e Sra. Marisa Teresinha Costa. 

Cumpra-se a decisão de ID nº 15572233. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009216-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES MARIA (REQUERENTE)

FABRICIO MOTA MARIA (REQUERENTE)

RODRIGO JULIANO MOTA MARIA (REQUERENTE)

MICHELA ANDRESSA MOTA MARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE DE GOIS (REQUERIDO)

JOSE ELOIR FREITAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO OAB - MT14717-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

AMADEU MARTINS DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

JOAO GILBERTO FERREIRA (TESTEMUNHA)

JORGE ANTONIO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)
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MARISA TERESINHA COSTA (TESTEMUNHA)

 

Processo n. 1009216-13.2018.8.11.0015 Intimação dos advogados das 

partes para tomar ciência do inteiro teor da decisão de id. 16098040 e da 

audiência designada para o dia 29/11/2018, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006911-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN JOSE AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO(A))

JIUVANI LEAL OAB - MT24645/O (ADVOGADO(A))

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROTSON ANDRE ORLANDI (REQUERIDO)

JOELSON NEZZI (REQUERIDO)

 

Processo n. 1006911-56.2018.8.11.0015 Intimação da PARTE AUTORA 

para manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de id. 14791741, 

em cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002850-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRRAEL DA SILVA MURTA (EXECUTADO)

 

Processo n. 1002850-89.2017.8.11.0015 Nos termos da legislação vigente 

e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) 

da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO JARDIM PEQUENA LONDRES, 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: 1007201-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERTI PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO(A))

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ANTONIO FRIGERI (EXECUTADO)

 

Processo n. 1007201-71.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação vigente 

e dos artigos 482, VI da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte autora para retirar a Carta Precatória expedida nos autos, 

no prazo de 5 (cinco) dias, devendo comprovar sua distribuição, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1010425-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES ANISIA FEYH (AUTOR(A))

RUI JOSE FEYH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN OAB - MT0008723A-O 

(ADVOGADO(A))

RUI HEEMANN JUNIOR OAB - MT15326/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARCOS REMPEL OAB - MT23902/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TOLISQUIM (RÉU)

 

Processo n. 1010425-17.2018.8.11.0015 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para tomar ciência da decisão de id. 16132324, bem como para proceder a 

emenda a inicial no prazo de quinze dias.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99198 Nr: 6253-98.2008.811.0015

 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: APARECIDA MUNHOZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, LUCIANA 

WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA WERNER 

BILHALVA, para devolução dos autos nº 6253-98.2008.811.0015, 

Protocolo 99198, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005675-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES OAB - MT0004156A-A 

(ADVOGADO(A))

OSCAR FERREIRA BRODA OAB - 872.721.999-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON MARCA (RÉU)

ELZA TOSHIKO HASHIMOTO MATSUI (RÉU)

PAULO RYUJI MATSUI (RÉU)

EDSON TOSHIO HASHIMOTO (RÉU)

RICARDO TAKEO HASHIMOTO (RÉU)

PEDRO SADAO HASHIMOTO (RÉU)

VANESSA YURI NISHIKAWA HASHIMOTO (RÉU)

LUZIA CABREIRA HASHIMOTO (RÉU)

MARTA TAMIKO HASHIMOTO MARCA (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005675-06.2017.8.11.0015 No ID nº 11978234, a 

parte autora pugna que se aguarde o trânsito da decisão proferida no 

recurso, para dar seguimento ao feito, em relação ao recolhimento das 

custas e taxa judiciárias. Todavia, verifica-se que o pedido de justiça 

gratuita foi indeferido em 25/05/2017. Ademais, da aludida decisão, a parte 

autora interpôs recurso de agravo de instrumento, o qual não foi 

conhecido, em 23/06/2017 (n. 1005627-92.2017.8.11.0000). Outrossim, do 

referido acórdão, foi interposto agravo regimental, o qual não possui efeito 

suspensivo (artigo 1.021, §2º, do CPC). Ademais, verifico que em ID nº 

14938384 foi juntado acordo, requerendo sua homologação. Desse modo, 

indefiro os pedidos, tendo em vista que referido recurso não possui efeito 

suspensivo e concedo o prazo DERRADEIRO de 05 (cinco) dias para que 

a parte autora proceda ao recolhimento das custas e taxa judiciárias, sob 

pena de cancelamento da distribuição do processo. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1010425-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES ANISIA FEYH (AUTOR(A))
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RUI JOSE FEYH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN OAB - MT0008723A-O 

(ADVOGADO(A))

RUI HEEMANN JUNIOR OAB - MT15326/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARCOS REMPEL OAB - MT23902/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TOLISQUIM (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010425-17.2017.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentado nos autos. Verifico, ademais, que a a petição 

inicial deve ser emendada, pois cabe ao autor indicar de forma correta o 

polo passivo e, neste caso, ante o falecimento da pessoa em nome de 

quem está o imóvel transcrito, não basta a indicação dos nomes dos 

filhos, devendo constar também a esposa do falecido. Ademais, deverá 

ser indicada a completa identificação: estado civil, profissão, numero CPF, 

sob pena de indeferimento da inicial. Anoto que para que sejam feitas as 

buscas de endereços nos sistemas de convenios do Poder Judiciário, tais 

dados são imprescindíveis, não sendo suficiente o nome da parte. Assim, 

concedo o prazo de quinze dias para a emenda da inicial, sob pena de 

extinção. Providenciada a emenda, deve a sra. gestora alterar o polo 

passivo no PJE, uma vez que está constando o nome do falecido, quando 

o correto é constar o nome dos sucessores. Providencie-se e somente 

após me retornem conclusos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008409-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA CRISTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1008409-90.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo formulado entre 

as partes no ID nº 15580199. Em consequência, com fulcro no art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, com 

julgamento do mérito, o Processo nº 1008409-90.2018.8.11.0015 – AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO movida por BANCO RODOBENS S.A em face de 

TANIA CRISTO. Revogo a liminar de ID nº 15069232. Promova-se a baixa 

da restrição de ID nº 15420853. Transitada esta em julgado, pagas as 

custas pela requerida (ID nº 15580199), arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a 

CNGC, no que concerne as custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007125-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - SC12049 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MANOEL DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1007125-47.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, 

requerida pela parte autora no ID nº 15449605. Em consequência, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1007125-47.2018.8.11.0015 – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM 

PEDIDO DE LIMINAR E COMINAÇÃO DE PENA POR NOVO ESBULHO 

movida por COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. em face de JOSÉ 

MANOEL DA SILVA. Revogo a tutela concedida no ID nº 14950863. 

Transitada esta em julgado, pagas as custas pela requerente, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. 

Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas processuais. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007784-56.2018.8.11.0015

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:

CRISTIAN GOTTFRIED WERNER (EXECUTADO)

WERNER LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1007784-56.2018.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por BANCO BRADESCO 

S.A em face de WERNER LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA - ME e 

CRISTIAN GOTTFRIED WERNER. Recebida a inicial (ID nº 14705027), no ID 

nº 15260751 o exequente informou que os executados pagaram o débito, 

pugnando pela extinção do feito. DECIDO. Diante do cumprimento da 

obrigação, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, JULGO EXTINTO o 

processo, com julgamento de mérito. Transitada esta em julgado, pagas 

custas pelo exequente, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne 

às custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006677-74.2018.8.11.0015

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:

DANIELE POZZOBON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1006677-74.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, 

requerida pela parte autora no ID nº 14268667. Em consequência, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1006677-74.2018.8.11.0015 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida 

por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de 

DANIELE POZZOBON. Transitada esta em julgado, ante o pagamento das 

custas (ID nº 14166359), arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001759-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MIYAMOTO LEONEL (REQUERENTE)

TARCISIO DE PINHO TAVARES JUNIOR (REQUERENTE)

MARCELO DE CASTRO PEREIRA (REQUERENTE)

LINAMELI PAZIN ANSCHAU (REQUERENTE)

RAFAEL MAXIMIANO BRAGA DE SOUZA (REQUERENTE)

ANNA CAROLINE GARCIA SALGADO DA ROSA (REQUERENTE)

FABIOLA CIESLAK ROQUE (REQUERENTE)

JONY CARLOS KARVAT RATTMANN (REQUERENTE)

JEAN RICARDO BURIN (REQUERENTE)

RAFAEL BELILA MELHADO (REQUERENTE)
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DOUGLAS YANAI (REQUERENTE)

PRISCILA HERINGER MELHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA OLIARI OAB - MT0016234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. BURIN - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1001759-27.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo formulado entre 

as partes no ID nº 14766615. Em consequência, com fulcro no art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, com 

julgamento do mérito, o Processo nº 1001759-27.2018.8.11.0015 – AÇÃO 

INIBITÓRIA PELO RITO ORDINÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA movida por JONY CARLOS KARVAT RATTMANN, PRISCILA 

HERINGER MELHADO, MARCELO DE CASTRO PEREIRA, RAFAEL 

MAXIMIANO BRAGA DE SOUZA, FABIOLA CIESLAK ROQUE, ANNA 

CAROLINE GARCIA SALGADO DA ROSA, RAFAEL BELILA MELHADO, 

TARCISIO DE PINHO TAVARES JÚNIOR, EDUARDO MIYAMOTO LEONEL, 

JEAN RICARDO BURIN, LINAMELI PAZIN ANSCHAU e DOUGLAS YANAI 

em face de ÓTICA DIAMANTE AZUL. Sem custas, nos termos do art. 90, 

§3º do CPC. Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009553-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. D. S. (AUTOR(A))

P. H. A. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

POLIANA AMORIM DOS SANTOS OAB - 029.254.851-62 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. D. O. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1009553-02.2018.8.11.0015 ; Valor causa: R$ $5,724.00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Guarda, Fixação]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. [Guarda, Fixação] Parte Autora: AUTOR(A): 

POLIANA AMORIM DOS SANTOS e outros Parte Ré: RÉU: EDSON 

MARCELINO DE OLIVEIRA Certifico que, em cumprimento a determinação 

de I.D. 15798650, designo audiência de tentativa de conciliação para 

realizar-se no dia 12 de Novembro de 2018, as 15h30min, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07, encaminho o este para 

expedições necessárias. Certifico ainda que, não será expedida intimação 

para a parte autora conforme artigo 334, § 3o - CPC (A intimação do autor 

para a audiência será feita na pessoa de seu advogado). Sinop/MT, 31 de 

outubro de 2018. ELAIR FATIMA VEIGA DA FONSECA FLORENTINO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT - CEP: 78550-138 - 

TELEFONE: (66) 3520-3800

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000124-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. T. C. (REQUERENTE)

F. G. P. (REQUERENTE)

A. G. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE APARECIDA DAPPER SANTANA OAB - MT19983/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1000124-11.2018.8.11.0015 Vistos em correição permanente. 

HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo 

entre as partes sob Id. 11303301. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Sem custas. Sem 

condenação em honorários. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, oficie-se à Secretaria de 

Gestão do Estado de Mato Grosso, informando acerca do presente 

acordo, a fim de cessar o desconto da pensão alimentícia dos infantes na 

folha de pagamento do requerente Fabrício Gonçalves Passberg. Ao final, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 18 

de junho de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito ;

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009553-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. D. S. (AUTOR(A))

P. H. A. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

POLIANA AMORIM DOS SANTOS OAB - 029.254.851-62 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. D. O. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1009553-02.2018.8.11.0015 ; Valor causa: R$ $5,724.00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Guarda, Fixação]; - Parte Autora: AUTOR(A): POLIANA AMORIM 

DOS SANTOS e outros Parte Ré: RÉU: EDSON MARCELINO DE OLIVEIRA 

Certifico, para os efeitos de direito, que em cumprimento ao artigo 203, § 

4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho 

estes autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO do(a,s) 

advogado(a,s) da parte autora para que adote as providências 

necessárias no sentido de que esta (a parte autora) compareça, perante 

este Juízo e respectiva escrivania, a fim de assinar o Termo de Guarda 

expedido nestes autos, em conformidade com a r. decisão (ID 15590059). 

, 5 de novembro de 2018 Elair Fatima Veiga da Fonseca Florentino 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT - CEP: 78550-001 - 

TELEFONE: (66) 3520-3800

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005993-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. N. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. G. J. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1005993-52.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 

189, II). 2. 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. 3. Em virtude de prova pré-constituída e, não 

havendo prova dos rendimentos da parte ré, arbitro os alimentos 

provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo em favor de Miguel 

Gonçalves Júnior, a ser colocado à disposição do(a) representante do 

menor até o dia 10 (dez) de cada mês, devendo ser efetuado o depósito 
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de tais valores na conta bancária informada indicada na exordial, devidos 

a partir da citação. 4. Considerando que o(a) requerido(a) reside em 

Comarca de outro Estado, a fim de dar celeridade ao feito, 

excepcionalmente, dispenso a realização de audiência de 

mediação/conciliação e, por conseguinte, determino a citação pessoal da 

parte ré por carta precatória para, querendo, oferecer contestação, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de juntada do 

comunicado ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos 

de origem devidamente cumprida, em conformidade com o art. 335, “caput” 

e inciso III c/c art. 231, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil. 5. 

Oferecida contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste sobre a contestação, sob pena de preclusão, 

em conformidade com o art. 351 do Código de Processo Civil. 6. Após, 

com ou sem manifestação da parte autora, vista dos autos ao Ministério 

Público. 7. Ao final, retornem-me os autos conclusos para prolação de 

decisão. 8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 

26 de junho de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito #

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 160777 Nr: 8220-76.2011.811.0015

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->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: VMCL, CICL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:13704/MT

 Certifico, para os efeitos de direito, que em cumprimento ao artigo 203, § 

4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho o 

feito ao setor de expedição de documentos, para proceder a INTIMAÇÃO 

do(a,s) Advogado(a,s) das Partes para que providenciem, no prazo legal, 

a juntada de fotocópia de documentos pessoais do Requerido, para fins e 

averbação da paternidade, na forma determinada às fls. 91/93 destes 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 278811 Nr: 15311-47.2016.811.0015

 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: MEGS, KGGS, KKG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Orli Macedo Melo - 

OAB:20.031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os efeitos de direito, que em cumprimento ao artigo 203, § 

4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, remeto o 

feito ao setor de expedição de matéria para imprensa para proceder a 

INTIMAÇÃO do(a) o(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que manifeste 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão do Oficial de 

Justiça de fls. 27/v, em conformidade com o despacho de .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249641 Nr: 18063-26.2015.811.0015

 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: KMA, ACF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anne Isabelle Vieira Vilande da 

Luz - OAB:PR - 83410, DENOVAN ISIDORO DE LIMA - OAB:MT/3.099, 

DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - OAB:17.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DENOVAN ISIDORO 

DE LIMA, para devolução dos autos nº 18063-26.2015.811.0015, Protocolo 

249641, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 189961 Nr: 11406-39.2013.811.0015

 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: PCNM, MABM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LURDES ELIANE DAL ZOT - 

OAB:MT 18567-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Às fls. 41/43 as partes carrearam aos autos acordo extrajudicial, 

pugnando por sua homologação.

2. Ocorre que às fls. 27/31 foi proferida sentença ao feito, já transitada em 

julgada. Assim, a via eleita pelas partes não é adequada, posto que, em 

que pese os efeitos da coisa julgada serem relativizados em face de 

sentença que condene/homologue acordo de pensão alimentícia, eventual 

rediscussão não devem ocorrer nos mesmos autos da ação inicial, posto 

que o meio pertinente é a ação revisional ou de modificação de guarda. 

Ademais o juízo já decidiu os autos, recaindo, portanto a aplicação do 

instituto da preclusão “pro judicato”, prevista no ordenamento jurídico no 

artigo 507 do Código de Processo Civil.

3. Assim se manifesta Nelson Nery Junior in Código de Processo Civil 

Comentado, RT, 6ª ed., p. 778:

“Preclusão pro judicato. A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, 

também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto 

impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão 

decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de 

preclusão pro judicato”.

4. Assim, no caso em apreço, a parte interessada deverá propor a ação 

consensual competente.

5. Por tal razão, deixo de apreciar o pedido de fls. 41/43.

6. Considerando que os autos transitaram em julgado, retorne o feito ao 

arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

7. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 210542 Nr: 11433-85.2014.811.0015

 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: HLK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRAZIELE CRISTINA TOBIAS 

DE MIRANDA - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA PÚBL.

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

AUTOS N.º 11433-85.2014.811.0015 - CÓDIGO: 210542

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: HILÁRIA LÚCIA KOTHE

PARTE RÉQUERIDA: IVAN PELEGRINI

NOTIFICANDO(S): TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS do inteiro teor da 

r. sentença proferida(o) pelo juízo, a seguir transcrita.

 CAUSA DA INTERDIÇÃO E OS LIMITES DA CURATELA: Decretada a 

Interdição de IVAN PELEGRINI , declarando sua incapacidade civil para 

práticas de atos patrimoniais, negociais e da vida civil, na forma do artigo 

4º, inciso III, do Código Civil, e Art. 747 e seguintes do Código de Processo 

Civil nomeando como seu(a) curador(a) HILÁRIA LÚCIA KOTHE, em 

conformidade com a r. sentença, a seguir transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição permanente. HILARIA LUCIA 

KOTHE ingressou com a presente AÇÃO DE INTERDIÇÃO de IVAN 

PELEGRINI, alegando, em síntese, que o interditando é seu filho, o qual se 
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encontra sob seus cuidados, vez que apresenta deficiência intelectual 

(CID F72.1), estando impossibilitado 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. 08/35. Recebida a 

inicial, foi designada audiência de interrogatório, sendo a requerente 

nomeada como curadora provisória do interditando (fl. 36/36v). Na 

audiência de interrogatório, o interditando foi ouvido, tendo este juízo 

nomeado curador especial e concedido prazo para impugnação (fls. 

39/41). O Defensor Público interpôs agravo de instrumento (fls. 43/49). 

Negada a antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls. 50/52), a 

Defensora Pública apresentou impugnação à interdição e quesitos (fls. 

53/54). À fl. 55 este juízo nomeou perito para realização do laudo pericial. 

O Ministério Público manifestou-se à fl. 56. O Cartório de Registro de 

Imóveis indicou a inexistência de bens imóveis em nome do interditando (fl. 

63). A CIRETRAN informou a inexistência registro em nome do interditando 

(fls. 64/66). Foi negado seguimento ao recurso interposto pela Defensoria 

Pública (fls. 67/77). À fl. 83 foi nomeado novo perito. À fl. 97/98 aportou 

aos autos o laudo pericial. A autora manifestou-se pela decretação da 

interdição (fl. 99). A curadora especial manifestou concordância com o 

laudo (fl. 100). O Ministério Público manifestou-se pela submissão de Ivan 

Pelegrini à curatela, com a nomeação da requerente como curadora (fls. 

101/102). 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. 97 atestou 

que Ivan Pelegrini é portador de doença mental – CID F72.1 – retardo 

mental grave – comprometimento significativo do comportamento, 

requerendo vigilância ou tratamento, sendo que não reúne condições 

mínimas para gerir-se e administrar seus bens. Outrossim, o laudo indica 

que a autonomia pessoal do interditando é muito pobre, com problemas 

psicomotores significativos , linguagem verbal débil e, ainda, que a 

situação é irreversível (fl. 97). Cabe salientar, ainda, que o laudo pericial 

realizado por médica especialista nomeada por este juízo não foi 

impugnado pelas partes. Ademais, o laudo de fl. 16 corrobora as 

alegações iniciais, indicando que o interditando é incapaz para os atos da 

vida civil. Ainda, confirmando a incapacidade civil do interditando, em 

audiência de interrogatório ele respondeu às perguntas de forma singela, 

indicando que estuda, mora com sua mãe, que em casa assiste televisão e 

dorme e que já teve várias namoradas (fl. 41). Destarte, as provas 

contidas nos autos indicam que o interditando 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 do interditando para a prática dos atos da vida civil, visto 

que o laudo pericial concluiu que o mesmo é desprovido 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 do interditando (fl. 12), 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 do interditando, impende consignar que o Código 

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 ao 

curatelado 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 do curatelado (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 IVAN PELEGRINI, devidamente qualificado nos autos, 

declarando sua incapacidade civil para a prática de atos patrimoniais, 

negociais e da vida civil, nomeando como sua curadora Hilária Lúcia 

Kothe, 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.

OBSERVAÇÃO: 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, 

Elair Fátima Veiga da Fonseca Florentino, Gestor(a) Judiciário(a), que 

digitei e assino.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 255389 Nr: 1070-68.2016.811.0015
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLGC, AGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 

19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N. 1070-68.2016.811.0015 - Código: 255389

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: GUSTAVO LEONARDO GONÇALVES CORDEIRO e 

ADRIANA GONÇALVES DA SILVA

PARTE REQUERIDA: ISAIAS DA SILVA CORDEIRO

INTIMANDO(A, S): Requerente: G. L. G. C. Filiação: Adriana Gonçalves da 

Silva, brasileiro(a), menor, Representado pela Genitora/Requerente: 

Adriana Gonçalves da Silva, Cpf: 03075861111, Rg: 2062968-0 Filiação: , 

brasileiro(a), convivente, cozinheira, Endereço: Rua dos Eucalíptos, 1007, 

Bairro: Jardim Imperial, Cidade: Sinop-MT, atualmente em local incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) PARTE AUTORA, acima qualificada(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para MANIFESTAR(EM) 

INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, conforme 

despacho de fls. 33, a seguir transcrito:

 DESPACHO: Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente, por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar interesse no prosseguimento do 

feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de 

mérito (CPC, 485, § 1º). 2. Decorrido o prazo do edital, voltem-me 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário..

OBSERVAÇÃO: 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, 

Elair Fátima Veiga da Fonseca Florentino, Gestor(a) Judiciário(a), que 

digitei e assino.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 208781 Nr: 10037-73.2014.811.0015

 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: JS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 17329-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emanuele Mendonça 

Guerino - OAB:25789, QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - 

OAB:12.623 / mt

 Vistos etc.

1. Considerando a necessidade de readequação de pauta, redesigno a 

audiência de fl. 121, para o dia 10 de abril de 2019, às 15h30min.

2. Cumpra-se nos termos da referida decisão.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 259395 Nr: 3324-14.2016.811.0015

 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: ACB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 

19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA APARECIDA 

CASTILHO DE OLIVEIRA - OAB:MT 17.770-B

 Vistos etc.

1. Considerando a necessidade de readequação de pauta, redesigno a 

audiência de fl. 100, para o dia 10 de abril de 2019, às 13h30min.

2. Ademais, em atenção à certidão de fl. 103, intime-se a parte autora para 

se manifestar, em 10 (dez), informando seu endereço atualizado, bem 

como o endereço correto da parte requerida, sob pena de preclusão.

3. Informado o endereço, intimem-se pessoalmente as partes acerca da 

audiência designada.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 262920 Nr: 5363-81.2016.811.0015

 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: EMR, AGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS, EMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO LUIZ KAISER - 

OAB:16254/MT, MARIANA MARCOLIN KAISER - OAB:OAB/MT 19159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaderson Rosset - 

OAB:15129-MT

 Vistos etc.

1. Considerando a necessidade de readequação de pauta, redesigno a 

audiência de fl. 97, para o dia 10 de abril de 2019, às 14h00min.

2. Cumpra-se nos termos da referida decisão.

 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 246303 Nr: 16045-32.2015.811.0015

 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: RQSP, MSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGP

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

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MUNDO NOVO-MS - OAB:

 Vistos etc.

1. Considerando a necessidade de readequação de pauta, redesigno a 

audiência de fl. 89, para o dia 11 de abril de 2019, às 14h00min.

2. Cumpra-se nos termos da referida decisão.

 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 267446 Nr: 8008-79.2016.811.0015

 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: KSB, LGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099, DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - OAB:17.114

 Vistos etc.

1. Considerando a necessidade de readequação de pauta, redesigno a 

audiência de fl. 42, para o dia 10 de abril de 2019, às 14h30min.

2. Cumpra-se nos termos da referida decisão.

 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 234412 Nr: 8360-71.2015.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS, DLADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE PEREIRA DOS 

SANTOS RUIZ - OAB:16558
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 Vistos etc.

1. Considerando a necessidade de readequação de pauta, redesigno a 

audiência de fl. 63, para o dia 11 de abril de 2019, às 14h30min.

2. Cumpra-se nos termos da referida decisão.

 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 242866 Nr: 13864-58.2015.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDS, ADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Considerando a necessidade de readequação de pauta, redesigno a 

audiência de fl. 40, para o dia 11 de abril de 2019, às 13h30min.

2. Cumpra-se nos termos da referida decisão.

 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 203657 Nr: 5899-63.2014.811.0015

 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: CMS, JMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON ROQUE BOCCA - 

OAB:OAB/MT 16.345

 Vistos etc.

1. Considerando a necessidade de readequação de pauta, redesigno a 

audiência de fl. 69, para o dia 10 de abril de 2019, às 15h00min.

2. Cumpra-se nos termos da referida decisão.

3. Outrossim, considerando a certidão de fl. 71, antes de se expedir novo 

mandado de intimação, intime-se a parte autora, por meio da Defensoria 

Pública, para informar, em 10 (dez) dias, seu atual endereço.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

6ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 271243 Nr: 10589-67.2016.811.0015

 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: JOÃO DEBORTOLLI

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

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA TEREZINHA BANTLE - 

OAB:OAB/MT 17363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos á parte autora para manifestação 

em razão da contestação apresentada pela parte requerida Município de 

Sinop às fls. 45/62, salientando que a parte requerida Estado de Mato 

Grosso, deixou de apresentar contestação embora devidamente citada, 

conforme fls. 126 e 131

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 257442 Nr: 2197-41.2016.811.0015

 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: GLAUCO BACHA BUSTAMANTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos para intimação da parte 

requerente, para que se manifeste no prazo legal, acerca da contestação 

apresentada pela parte requerida Estado de Mato Grosso, às fls. 140/151.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 247969 Nr: 17098-48.2015.811.0015

 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: LINO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente, par juntar aos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias, o cálculo atualizado referente ao cumprimento de 

sentença, para o devido prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 339857 Nr: 15982-02.2018.811.0015

 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, CARTORIO DO SEXTO SERVIÇO 

NOTARIAL E REGISTRAL DE IMÓVEIS DE CUIABÁ, BENEDITO VIEIRA DA 

SILVA, ADELINO BENTTY, AGRÍCOLA MADEIRA CRISTALINO LTDA, 

ARLINDO MORELLO, MARIA REGINA GUEDES VIEIRA DA SILVA, 

ERMELINDO MANARELLI, JOSÉ IRINEU FOSS, JOSÉ GOMES VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI 

NETO (procurador do estado de MT) - OAB:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)do(a/s)requerente(s)do despacho 

proferido nos autos 1008631-58.2018.8.11.0015 Pje, bem como, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento referente aos preparos 

das Cartas Precatórias a serem expedidas para as Comarcas de Cuiabá e 

Alta Floresta-MT, informando que as guias para o recolhimento estão 

disponíveis no site: www.tjmt.jus.br, devendo as mesmas serem juntadas 

nestes autos, outrossim, solicito que compareça perante esta Secretaria a 

fim de retirar as Cartas Precatórias que deverão ser distribuídas nos 

juízos de São Paulo e Guarulhos - SP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 190086 Nr: 11530-22.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLINIO SALTON

 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:

 Certifico e dou fé, que a sentença de fls. 177/184 transitou em julgado, 

sem interposição de recurso.

Razão pelo qual expeço intimação ao autor para que apresente cálculos 

atualizados.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010388-87.2018.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI DE PAULA LEITE OAB - MT0021146A (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: 

1010388-87.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ELIAS SILVA DE JESUS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. I – INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo mais 

exíguo possível, se MANIFESTE sobre a petição de ID. 16284783 e demais 

documentos acostados pela parte requerida; II – Após, concluso para 

ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 

31 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009817-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

TERMO DE AUDIÊNCIA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001543-37.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE ANDRADE NETO (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.: 1001543-37.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste acerca da certidão negativa de 

citação/intimação, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010767-16.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA PIMENTEL DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003962-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENE TEODORO MENDES (EXECUTADO)

JOSEMAR MENDES SARATE (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005635-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE ANDRADE OAB - MT19931/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000418-34.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORTENCIA SEVIGNANI CONSTANTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA FARIAS LIMA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012671-66.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA SUYENE PAULI LEITAO (EXEQUENTE)

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ OAB - MT0014061A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIRGILIO FERREIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000848-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO NASCIMENTO INOUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISA LIZIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT21993/O 

(ADVOGADO(A))

AILTON FUSTINONI OAB - MT23162/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000848-15.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA DO CARMO 

NASCIMENTO INOUE REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 
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S/A Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado 

sua tempestividade; 2. Considerando a alteração processual ocorrida no 

CPC, entendo que o juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, 

contudo, uma vez presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o 

ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a 

instância recursal, nos termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, 

pois consoante entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito 

suspensivo só deve ser concedido em situações excepcionais, e quando 

estão rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 

9.099/95; 3. Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, 

consoante entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a 

Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL 

realizar a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. 

CERTIFIQUE-SE se já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda 

não tenha sido apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. 

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, 

CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste 

Estado Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 5 

de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006487-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA FARIAS GOULARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006487-14.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA CLEUZA FARIAS 

GOULARTE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que 

certificado sua tempestividade; 2. Considerando a alteração processual 

ocorrida no CPC, entendo que o juízo de admissibilidade deverá ser feito 

pelo relator, contudo, uma vez presentes “a priori” os requisitos legais 

impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO SEU EFEITO 

DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do disposto no art. 43 da 

Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das Turmas Recursais 

deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em situações 

excepcionais, e quando estão rigorosamente comprovados os requisitos 

da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha sido formulado pedido de 

justiça gratuita, consoante entendimento do NOVO CPC, que aplica-se 

subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na 

TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do deferimento ou não do 

benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram apresentadas as contrarrazões e 

caso ainda não tenha sido apresentada INTIME-SE o recorrido para que as 

apresente no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 

9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do 

recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 5 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013538-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHA OSWALDO PRINCIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/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: 

1013538-13.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JONATHA OSWALDO 

PRINCIPE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que 

certificado sua tempestividade; 2. Considerando a alteração processual 

ocorrida no CPC, entendo que o juízo de admissibilidade deverá ser feito 

pelo relator, contudo, uma vez presentes “a priori” os requisitos legais 

impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO SEU EFEITO 

DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do disposto no art. 43 da 

Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das Turmas Recursais 

deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em situações 

excepcionais, e quando estão rigorosamente comprovados os requisitos 

da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha sido formulado pedido de 

justiça gratuita, consoante entendimento do NOVO CPC, que aplica-se 

subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na 

TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do deferimento ou não do 

benefício. 4. Considerando que já houve apresentação das contrarrazões, 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 5 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013526-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CLAUDEMIR DE SOUSA AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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: 

8013526-11.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIO CLAUDEMIR DE 

SOUSA AMARAL REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. 1. 

RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 

2. Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. Considerando que 

já houve apresentação das contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os autos à E. 

Turma Recursal deste Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 5 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001178-80.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANDRA CARLA SANTOS ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 
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1001178-80.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: FELIX COMERCIO DE 

PRODUTOS OTICOS LTDA - ME EXECUTADO: LUANDRA CARLA SANTOS 

ALMEIDA Vistos, etc. Em atenção ao pedido de penhora via BACENJUD, 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos 

autos planilha de débito atualizada; Ultimada esta providência, tornem os 

autos conclusos para deliberação em localizador próprio. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 5 de novembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007751-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE JESUS DELIBERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. DE C. ALMEIDA COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007751-03.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA ROSA DE JESUS 

DELIBERAL REQUERIDO: M. DE C. ALMEIDA COMERCIO E IMPORTACAO 

EIRELI - ME Vistos, etc. Trata-se de petitório formulado pelo exequente, 

requerendo a citação por edital do executado, uma vez frustradas as 

demais tentativas de citação. Pois bem. 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 a tentativa de citação da parte executada por 

correios “A.R” por diversas vezes, DEFIRO o postulado do exequente em 

ID. 15327864, ao passo que DETERMINO: I - EXPEÇA-SE EDITAL para 

INTIMAÇAO da parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015), devendo o mesmo ser afixado na sede do Juízo e publicado 

no DJE apenas uma vez com prazo máximo de 15 (quinze) dias; II - 

Conste, ainda, do edital, que não efetuado o pagamento proceder-se-á ao 

arresto de bens. III – Oportunamente, concluso. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 5 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001983-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE SILVA CORRETOR - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAN RADO BARROSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001983-62.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ODAIR JOSE SILVA 

CORRETOR - ME REQUERIDO: JONATAN RADO BARROSO Vistos, etc. 

Acolho o pedido autoral, razão pela qual DECIDO: I – SUSPENDO o feito 

pelo prazo de 30 (trinta) dias; II - Ultrapassado o aludido prazo, o AUTOR 

fica desde já INTIMADO para requerer o que de direito para 

prosseguimento do feito, independente de nova intimação, sob pena de 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO; III - Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 5 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002779-24.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO(A))

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO PREVEDELLO (EXECUTADO)

C. T. MECANICA AGRICOLA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002779-24.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: DIOGO RODRIGUES 

EXECUTADO: C. T. MECANICA AGRICOLA LTDA - ME, CARLOS ROBERTO 

PREVEDELLO Vistos, etc. I - DEFIRO o petitório retro, sendo assim, 

EXPEÇA-SE MANDADO de PENHORA e AVALIAÇÃO do bem imóvel 

indicado pelo exequente a ser localizado no endereço declinado na 

petição de ID. 1270608; II - Uma vez restando frutífera a penhora, 

INTIME-SE o executado, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de DEFESA, nos termos do art. 915 do Código de Processo 

Civil; III – Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do executado, 

INTIME-SE o exequente para conferir prosseguimento ao feito; IV - 

Oportunamente, volte-me concluso; Serve a presente como MANDADO, 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intime-se. 

Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 5 de novembro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001195-19.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAMYRES BORGES MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001195-19.2016.8.11.0015. REQUERENTE: FELIX COMERCIO DE 

PRODUTOS OTICOS LTDA - ME REQUERIDO: THAMYRES BORGES 

MENDES Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte 

promovente pretende a RECONSIDERAÇÃO da decisão que, nos termos 

do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, declarou extinto o 

presente feito. Pois bem. Da análise da exposição fática, verifico que a 

parte autora merece o deferimento do pleito alhures, eis que não vislumbro 

óbice algum para determinar o prosseguimento da ação, isto porque a 

sentença proferida não possui caráter terminativo. Sem maiores delongas, 

DEFIRO o prosseguimento dos autos, considerando que nos Juizados 

Especiais o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º da 

Lei nº. 9.099/95). I - DESIGNE-SE NOVA DATA PARA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO conforme critérios e pauta deste Juizado, após CITE-SE a 

parte requerida e INTIMEM-SE as partes para comparecimento, fazendo 

constar as advertências legais em caso de falta injustificada; II – Caso em 

que, infrutífera a diligência alhures, INTIME-SE a parte requerente a fim de 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito, sob 

pena de extinção; Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Intime-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 5 de novembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013760-90.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO RIBEIRO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO ITAUCARD 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: 

8013760-90.2016.8.11.0015. REQUERENTE: RAIMUNDO RIBEIRO DE 

MATOS REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. 1. RECEBO O 

RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 5 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010129-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT0018513A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ELI AMOROSO E SILVA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010129-41.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: MARCIO MAGALHAES DE 

OLIVEIRA - ME EXECUTADO: CLAUDIO ELI AMOROSO E SILVA - EPP 

Vistos, etc. I – Em atenção ao princípio do contraditório, INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTE-SE acerca 

dos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos em ID. 15361880, requerendo, ao 

final, o que entender de direito, sob pena de preclusão; II – Após, concluso 

para ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

SINOP, 5 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012738-94.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ROLIM DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEL ROSA FRANCA MADEIRAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012738-94.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: ADEMIR ROLIM DE MOURA 

EXECUTADO: ELIEL ROSA FRANCA MADEIRAS - ME Vistos etc. 

Considerando a certidão de infrutífera da tentativa de penhora via 

RENAJUD, INTIME-SE a parte exequente para manifestar no feito e 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 5 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008256-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FELTRIM SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DIAS FERREIRA OAB - MT0009073A-B (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))

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 DESPACHO Processo: 

1008256-91.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JULIANA FELTRIM SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente o acordo lançado nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa estipulada no acordo; II - 

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do executado, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito. III – Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 5 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006091-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PASQUALOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ OAB - MT22471/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA CANABARRO DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006091-71.2017.8.11.0015. REQUERENTE: GILMAR PASQUALOTTO 

REQUERIDO: MARISTELA CANABARRO DE AMORIM Vistos etc. 

Considerando o decurso de prazo do executado para pagamento 

voluntário do débito exequendo, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestar no feito e requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 5 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011260-51.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PANDOLFO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011260-51.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIO PANDOLFO 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Vistos, etc. I - Em 

atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, 

INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente o acordo lançado nos autos, sob pena de ter o montante 

da condenação acrescido de multa estipulada no acordo; II - Ultrapassado 

o aludido prazo, com ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE 

e INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. III – 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 5 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009800-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MARIA MENZEL MORITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALENCAR LUIZ LENZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009800-80.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: MARLI MARIA MENZEL MORITA 

EXECUTADO: ALENCAR LUIZ LENZ Vistos, etc. I - INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e 

CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito; II - Conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte 

devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias; III - Decorrido o aludido prazo, INTIME-SE o exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito; Serve 

a presente como MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. Às providências SINOP, 5 de novembro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008767-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEANDRO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008767-89.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ALEANDRO PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Considerando o decurso de 

prazo do executado, INTIME-SE a parte exequente para manifestar no feito 

e requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 5 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010331-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010331-69.2018.8.11.0015. REQUERENTE: THAIS RENATA DAMASO 

DOS REIS UMENO REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos, etc. Pelo postulado no evento ID de n.º 

16223543 a parte requerente COMUNICA o descumprimento da decisão 

proferida por este Juízo em ID de nº. 16050757. Posto isso, DECIDO: I. 

INTIME-SE a PROMOVIDA para que, CUMPRA IMEDIATAMENTE a 

OBRIGAÇÃO fixada na decisão interlocutória de ID n.º. 16050757. 

Transcrevo: “DEFIRO a antecipação de tutela para DETERMINAR que a 

requerida seja compelida a DISPONIBILIZAR ou COBRIR OS GASTOS com 

o tratamento indicado pelo médico da autora, qual seja o fornecimento do 

medicamento ENOXAPARINA, na dosagem 40mg/sc/dia, durante toda a 

gestação mais 45 (quarenta e cinco) dias, num total de 285 unidades 

dando-se início ao cumprimento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de multa.” II. Fica desde já FIXADA a MULTA DIÁRIA no valor de 

R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 537 do CPC/2015; III – 

Oportunamente, concluso. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 31 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010388-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI DE PAULA LEITE OAB - MT0021146A (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: 

1010388-87.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ELIAS SILVA DE JESUS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. No compulsar dos autos, verifico que a requerida vem 

descumprindo a determinações judiciais proferidas por este Juízo. Pois 

bem. De início, cumpre registrar que este magistrado NÃO ADMITE e NÃO 

ADMITIRÁ o PROLONGAR da presente situação, sobretudo pelo objeto dos 

autos se tratar de SERVIÇO DE NATUREZA ESSENCIAL. Sendo assim, 

consigno que NÃO SERÁ TOLERADO por este Juízo a INOPERÂNCIA de tal 

serviço por mera transgressão da empresa requerida, portanto 

DETERMINO: INTIME-SE a empresa requerida, para que CUMPRA 

IMEDIATAMENTE a obrigação fixada na decisão interlocutória, no sentido 

de realizar o RELIGAMENTO do SERVIÇO de ENERGIA ELÉTRICA da 

Unidade Consumidora 6/1961258, sob pena de MAJORAÇÃO da multa 

diária pelo descumprimento da obrigação no importe de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), nos termos do art. 536, §1º, do CPC/2015 e incidência no CRIME 

de DESOBEDIÊNCIA, sem prejuízo de incorrer de outras MEDIDAS 

COERCITIVAS em caso de persistência do descumprimento, bem como 

demais PENALIDADES cabíveis. Em caso de persistência do 

descumprimento, tornem os autos conclusos com URGÊNCIA para adoção 

das medidas pertinentes. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 5 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010388-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS SILVA DE JESUS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI DE PAULA LEITE OAB - MT0021146A (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: 

1010388-87.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ELIAS SILVA DE JESUS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. No compulsar dos autos, verifico que a requerida vem 

descumprindo a determinações judiciais proferidas por este Juízo. Pois 

bem. De início, cumpre registrar que este magistrado NÃO ADMITE e NÃO 

ADMITIRÁ o PROLONGAR da presente situação, sobretudo pelo objeto dos 

autos se tratar de SERVIÇO DE NATUREZA ESSENCIAL. Sendo assim, 

consigno que NÃO SERÁ TOLERADO por este Juízo a INOPERÂNCIA de tal 

serviço por mera transgressão da empresa requerida, portanto 

DETERMINO: INTIME-SE a empresa requerida, para que CUMPRA 

IMEDIATAMENTE a obrigação fixada na decisão interlocutória, no sentido 

de realizar o RELIGAMENTO do SERVIÇO de ENERGIA ELÉTRICA da 

Unidade Consumidora 6/1961258, sob pena de MAJORAÇÃO da multa 

diária pelo descumprimento da obrigação no importe de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), nos termos do art. 536, §1º, do CPC/2015 e incidência no CRIME 

de DESOBEDIÊNCIA, sem prejuízo de incorrer de outras MEDIDAS 

COERCITIVAS em caso de persistência do descumprimento, bem como 

demais PENALIDADES cabíveis. Em caso de persistência do 

descumprimento, tornem os autos conclusos com URGÊNCIA para adoção 

das medidas pertinentes. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 5 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012255-64.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA DAIANE CELMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012255-64.2016.8.11.0015. REQUERENTE: SAMARA DAIANE CELMER 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Os autos me 

vieram conclusos à análise da impugnação ao valor das astreintes, 

formulado pela requerida em mov. id. n° 11690707, bem como do pleito 

formulado pelo autor em mov. id. n° 12858428, onde justifica a 

necessidade de manutenção do valor executado. Pois bem. Resta 

incontroverso que a demandada deixou de cumprir a determinação 

exarada por este Juízo em sede de tutela - para baixa da negativação dos 

dados do autor, no prazo fixado, o que acarretou a incidência da multa 

diária fixada. Entretanto, é certo que a astreinte tem papel coercitivo, mas 

não deve atingir valor exorbitante de forma a gerar enriquecimento ilícito, 

razão pela qual o Código de Processo Civil cuidou de regulamentar a 

possibilidade de redução de ofício pelo Juízo, nesse sentindo: “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;” (destaque acrescido). Pois bem. No tocante ao 

valor das astreintes a ser executada neste caso concreto, entendo que a 

mesma não está em sintonia com os princípios da razoabilidade, 

proporcionalidade e da vedação do enriquecimento ilícito. Logo, torna-se 

perfeitamente possível a redução do montante a ser executado, eis que, 

visualizo que o valor atingido a título de multa cominatória é excessivo, em 

desacordo com a ofensa que se pretendia evitar quando esta foi fixada, e 

com a proporcionalidade do valor perseguido na demanda. Ressalto que 

as astreintes não fazem coisa julgada material, podendo, por isso, serem 

revistas mediante a verificação de insuficiência ou excessividade. Os 

eventuais prejuízos morais e materiais que a parte autora sofreu foram 

ressarcidos pecuniariamente com a verba indenizatória, a multa 

cominatória não tem a finalidade de ressarcimento, devendo ser reduzida 

quando demonstrado que esta ultrapassando sua real finalidade 

coercitiva, ou ainda, que caso executada estará ensejando 

enriquecimento ilícito. O valor da multa pecuniária deverá ser elevado o 

bastante para que o apenado pecuniariamente prefira cumprir a ordem 

judicial a desrespeitá-la, sem, entretanto, revestir exorbitância, a ponto de 

caracterizar o enriquecimento sem causa da parte a que se destina. Neste 

mesmo sentido o Tribunal de Justiça deste Estado vem se posicionando, 

consoante decisão abaixo ementada: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO - 

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ADMISSIBILIDADE - 

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CONVERTIDA PARA EXECUÇÃO 

POR QUANTIA CERTA - APLICAÇÃO DA MULTA DE 10% PREVISTA NO 

ARTIGO 475-J DO CPC -ASTREINTE DIÁRIA - VEDAÇÃO AO 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - REDUÇÃO DO QUANTUM - 

POSSIBILIDADE DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE - RECURSO 

PROVIDO PARCIALMENTE. (...) É possível a redução da astreinte diária, 

principalmente quando ficar evidenciado que o seu valor é insuficiente ou 

excessivo, gerando enriquecimento sem causa. (destacamos)AI, 

82025/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 25/09/2013, Data da publicação no DJE 

30/09/2013 Outros Tribunais sobre o assunto também já posicionaram 

admitindo a redução do valor da multa a qualquer momento, como melhor 

se verifica na jurisprudência que a seguir colaciono: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA EM SEDE DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE 

DE REDUÇÃO A QUALQUER MOMENTO. NEGOU-SE PROVIMENTO AO 

RECURSO DE AGRAVO À UNANIMIDADE. 1.O valor das astreintes não faz 

coisa julgada material, podendo ser revisto mediante a verificação de 

insuficiência ou excessividade. 2.Por isso, a multa cominatória não pode, 

em função de sua aplicação, ensejar o enriquecimento ilícito ou servir de 

ressarcimento por eventuais prejuízos sofridos. 3.Unanimemente, 

negou-se provimento ao Recurso de Agravo. (destacamos) (TJ-PE - AGV: 

2387353 PE 0006830-51.2011.8.17.0000, Relator: Josué Antônio Fonseca 

de Sena, Data de Julgamento: 31/05/2011, 1ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 111, undefined) Por derradeiro, arrematando o entendimento 

aqui trabalhado, transcrevo a posição do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, que é melhor verificada no seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PROPÓSITO 

INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. VALOR. 

EXCESSO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE 

REDUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSÃO. I. A multa por 

descumprimento de decisão judicial não pode ensejar o enriquecimento 

sem justa causa da parte a quem favorece, devendo ser reduzida a 

patamares razoáveis. II. Admite-se o prequestionamento implícito, 

configurado quando a tese jurídica defendida pela parte é debatida no 

acórdão recorrido. III. Embargos de declaração recebidos como agravo 

regimental, sendo negado provimento a este" (destacamos) (AgRg no 

REsp 1.041.518/DF, Quarta Turma, Aldir Passarinho Junior, DJe de 

25.3.2011). Com base na expressa disposição legal, no que dispõe a 

jurisprudência pátria, e ainda, de acordo com os fundamentos já 

salientados, REDUZO o VALOR das ASTREINTES para o patamar razoável 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), vez que, mostra-se de acordo com a 

ofensa que se pretendia evitar, bem como, o valor da presente demanda. 

“Ex positis”, fulcrado no artigo 537, § 1°, do Código de Processo Civil, 

REDUZO o VALOR das ASTREINTES para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Intime-se a requerida para que realize o pagamento do valor, no prazo de 

05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 5 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007609-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE SILVA CORRETOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO DELAI DA CRUZ (EXECUTADO)

JOCIELLE APARECIDA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007609-62.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: ODAIR JOSE SILVA CORRETOR 

- ME EXECUTADO: JOCIELLE APARECIDA DE OLIVEIRA, DANILO DELAI DA 

CRUZ 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, 5 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 118470 Nr: 10757-16.2009.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELARME DE SOUZA NUNES, ORCENI 

WALDEMAR ZAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal, 

PRONUNCIO os réus ADELARME DE SOUZA NUNES e ORCENI 

WALDEMAR ZAGO, como incursos no artigos 121, §2º, incisos I e IV, c/c 

artigo 61, inciso II, “h”, c/c artigo 211 c/c artigo 69 c/c artigo 29, ambos do 

Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal 

Popular do Júri desta Comarca.Tendo em vista que continuam ausentes os 

requisitos ensejadores da prisão preventiva, faculto aos acusados 

recorrerem em liberdade.Intimem-se, nos termos do art. 420 do 

CPP.Ocorrendo a preclusão pro judicato, abra-se vistas às partes para os 

fins do art. 422 do CPP. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. 

Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 340327 Nr: 16303-37.2018.811.0015

 AÇÃO: Liberdade->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RAMONA AGUERO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, considerando que não foram trazidos aos autos quaisquer 

elementos novos capazes de demonstrar o desaparecimento dos 

requisitos ensejadores da prisão, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA da 

indiciada RAMONA AGUERO PEREIRA. Notifique-se o Ministério Público e a 

Defesa. Em tempo, considerando a necessidade de abertura de vista do 

inquérito policial ao Ministério Público, não devem os autos aguardarem em 

gabinete a certidão de publicação. Ressalto que, excepcionalmente, a 

mencionada certidão deverá ser juntada posteriormente ao feito pelos 

serventuários da secretaria. Após, transladem-se as cópias necessárias 

ao processo principal, arquivando-se esse feito em seguida. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 306116 Nr: 12329-26.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON OLIVEIRA ALVES, WAGNER DA 

SILVA CAPILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX DOMINGOS COTRIM - 

OAB:22819/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, ISMAEL DOS SANTOS - 

OAB:21.747-MT

 Código n° 306116

Vistos,

 Recebo o Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa do acusado 

CLEITON OLIVEIRA ALVES às fls.359/378, pelo que determino a sua 

intimação para oferecimento das razões recursais.

 Com as razões, dê-se vista ao Ministério Público para que, querendo, 

apresente as contrarrazões.

 Em seguida, voltem os autos conclusos para eventual juízo de retratação.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 331925 Nr: 10738-92.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON BEZERRA CAMPOS, ROBERTO 

AUGUSTO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO MENDONÇA NAZARÉ 

- OAB:

 Ainda, no que concerne à motocicleta apreendida, considerando o pedido 

de restituição postulado em apenso, bem como com aquiescência do 

Ministério Público, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar a 

imediata restituição da motocicleta marca/modelo Yamaha/Fazer 150, 

Chassi nº9c6rg3810j0017554, nos termos do art. 120 e parágrafos do 

Código de Processo Penal, lavrando-se o competente termo de restituição. 

Por conseguinte, determino a imediata devolução do aludido veículo 

apreendido nos autos, lavrando-se o competente termo de devolução. 

Consigno, ainda, que com fundamento no artigo 328, §14º, da lei n° 

13.160/2015, as despesas de estadia e de guincho não poderão ser 

cobradas do proprietário do veículo, mas sim da respectiva pessoa jurídica 

de direito público, por meio das vias cabíveis.Traslade-se cópia desta 

sentença ao processo apenso Cód. 333729.Outrossim, quanto às 

munições e a arma de fogo apreendidas, determino as providências do art. 

25, da Lei 10826/03.Condeno os acusados no pagamento de custas e 

despesas processuais. Por fim, permanecendo inalterados os motivos 

ensejadores da prisão cautelar dos acusados, mantenho suas prisões 

preventivas com fulcro no artigo 312, do Código de Processo Penal, 

reiterando os termos da decisão de fls. 55/58.Transitada esta em julgado, 

oficie-se à Justiça Eleitoral e ao Instituto de Identificação e expeça-se Guia 

de Execução Penal, remetendo-se ao juízo competente.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 153245 Nr: 1280-95.2011.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ADELINO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO MENDES DE 

MAIO (PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 EDITAL
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS ADELINO DE ALMEIDA, Cpf: 

01130361160, Rg: 16175115, Filiação: Justino Valeriano de Almeida e Leila 

Maria de Campos Almeida, data de nascimento: 21/03/1986, brasileiro(a), 

natural de Nossa Senhora do Livramen-MT, convivente, empresario. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o réu supra qualificado para que compareça à 

secretaria da 1ª Vara Criminal para informar os dados de sua conta 

bancária para fins de devolução dos valores pagos a título de fiança 

nestes autos.

Despacho/Decisão: Vistos. [...] Ante o exposto, adotando o entendimento 

jurisprudencial acima exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c art. 

109, inciso VI, ambos do Código Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

MARCOS ADELINO DE ALMEIDA, ante a prescrição da pretensão punitiva 

com relação ao crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito 

Brasileiro. Transitando em julgado esta sentença, proceda-se às baixas, 

comunicações e anotações de estilo, arquivando-se os autos. Em tempo, 

nos termos do artigo 337 do Código de Processo Penal, determino a 

devolução ao acusado dos valores depositados a título de fiança, cujo 

comprovante encontra-se anexo à fl.25 dos autos. Assim, intime-se o 

acusado para que informe conta bancária para a realização de 

transferência dos valores. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Advertência: Não comparecendo no prazo de 30 (trinta) dias, nãomais 

poderá levantar o referido valor.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jussara Aparecida 

Andrade Lima, digitei.

Sinop, 31 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.: 311852 Nr: 15709-57.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHODRYGO DE SOUZA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA - 

OAB:17599 - MT, VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - OAB:MT- 17597

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos descritos na denúncia 

para CONDENAR o acusado RHODRYGO DE SOUZA SILVEIRA, brasileiro, 

solteiro, vendedor, natural de Goiânia/GO, nascido aos 20/10/1979, filho 

de Narciso Honório Silveira e Maria de Souza Silveira, inscrito no RG nº 

15685085 SSP/GO e CPF nº 900.780.551-72, residente e domiciliado na 

Rua Rua Dr. Lima Avelino, nº 439, bairro Jardim Primaveras, cidade e 

comarca de Cuiabá/MT, nas penas do artigo 171, caput, do Código Penal, 

por três vezes e art. 171, caput, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, em 

continuidade delitiva. 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.Destarte, ante o patamar acima, o réu iniciará 

o cumprimento da pena no regime semiaberto, em conformidade com o art. 

33, § 2º, “b”, do Código Penal e súmula 269, do STJ, por se tratar de réu 

reincidente.Condeno o acusado no pagamento de custas e despesas 

processuais. Com relação aos bens apreendidos e certificados à fl. 52, 

intime-se o acusado para que proceda a retirada dos objetos, no prazo de 

90 (noventa) dias, desde que comprovada sua propriedade legal. 

Decorrido este prazo, determino a destruição dos referidos objetos, uma 

vez que não interessam mais ao processo, nem são passíveis de 

doação.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. Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236805 Nr: 9967-22.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS BISPO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MATEUS BISPO DOS SANTOS, Cpf: 

05322583122, Rg: 25823710, Filiação: Valdemir Rodrigues dos Santos e 

Selma Bispo de Paula, data de nascimento: 24/08/1995, brasileiro(a), 

natural de Alta Floresta-MT, solteiro(a), menor, pizzaiolo, Telefone 

9623-0219. 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. INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos 

e a seguir transcrita. Proceder a INTIMAÇÃO do réu para que compareça à 

secretária da 1ª Vara Criminal para que informe os dados da conta 

bancária a ser transferido o valor pago a título de fiança, oportunidade que 

deverá ser INFORMADO que não comparecendo em um prazo de 90 

(noventa) dias, não mais poderá levantar o referido valor..

Sentença: Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

denúncia, para ABSOLVER o acusado MATEUS BISPO DOS SANTOS, 

brasileiro, solteiro, pizzaiolo, nascido aos 24/08/1995, natural de Alta 

Floresta/MT, inscrito no RG n°25823710 SSP/MT e CPF nº 053.225.83-122, 

filho de Valdemir Rodrigues Soares e Selma Bispo dos Santos, residente e 

domiciliado na Rua Projetada, nº 163, Bairro Vila Santana, Município de 

Sinop/MT, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas e 

despesas processuais, eis que este fora absolvido.Determino a devolução 

dos valores depositado a título de fiança, cujo comprovante encontra-se 

acostado à fl. 19, nos termos do artigo 337, do Código de Processo Penal, 

devendo o réu ser intimado, por meio de edital, para comparecer à 

Secretaria da Vara, no prazo de 90 (noventa dias) para apresentar dados 

bancários para transferência dos valores. Todavia, transcorrido o prazo 

de 90 dias a partir do fim do prazo de intimação, sem o comparecimento do 

acusado ou representante legal para restituição dos valores, determino, 

desde já, a sua doação à Comunidade Terapêutica Lar Cristão de 

Sinop/MT.Declaro o perdimento da arma de fogo apreendida e registrada 

(fls. 24/35), respectivamente, em favor da União, determinando as 

providências do art. 25 da Lei nº 10.826/2003. Por fim, considerando que o 

acusado fora absolvido das imputações que lhe foram atribuídas na inicial 

acusatória, verifico que se mostra desnecessária sua intimação pessoal 

conforme disposto no item 5.15.16.7 da CNGC .Transitado em julgado, 

promovam-se as comunicações necessárias, dê-se baixa e 

arquivem-se.P.I.C.

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, ANDERSON CARLOS 

ALVES BOTIN, digitei.

Sinop, 26 de outubro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 192491 Nr: 14190-86.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS RUFINO DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WALKER - 

OAB:15563-O/MT, CARLOS MELGAR NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT, 

JOAO GABRIEL DAN LOPES - OAB:15678-O/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ CARLOS RUFINO DA SILVA 

RODRIGUES, Rg: 1845989-7, Filiação: Doroti Rufino da Silva e Luiz 

Rodrigues, data de nascimento: 10/05/1985, brasileiro(a), natural de 

Paranaiba-MS, solteiro(a), serv. gerais em fazenda, Telefone 

65-9800-3356. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR a pessoa acima qualificada para, no prazo máximo de 

90 dias, comparecer na Secretaria da 1ª Vara Criminal para retirar os 
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objetos apreendidos (dois celulares), sob pena de não mais poder 

levantá-los.

Despacho/Decisão: Vistos em correição,Ante o teor da certidão retro, 

intime-se o acusado, por meio de edital, nos moldes da legislação 

processual penal vigente.No mais, prossiga-se no cumprimento da 

sentença prolatada nos autos, expedindo-se o necessário.Após, 

arquive-se o feito.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, TALITA LEITE 

CECCONELLO, digitei.

Sinop, 30 de outubro de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos Juíza de direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314635 Nr: 17362-94.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON GONÇALVES DA SILVA, 

Filiação: Maria Gonçalves Vicente e Pedro Vicente, data de nascimento: 

09/05/1986, brasileiro(a), natural de Alta Floresta-MT, solteiro(a), vaqueiro, 

Telefone 66-99975-8654. 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 

ANDERSON GONÇALVES DA SILVA como incurso no art. 155, 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 a vítima e as testemunhas arroladas, 

bem como, se realize seu regular interrogatório, para acompanhamento da 

ação até seu final julgamento com posterior condenação.

 Despacho: Código nº 314635Vistos,D.R.A.Recebo a denúncia ofertada 

pelo Ministério Público, dando o denunciado ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA como incurso no artigo 155, caput do Código Penal.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-á 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 

artigo 1.373, III da CNGC.Defiro o requerimento o item de n° “2” da cota 

ministerial de fl., na forma como pleiteada. Notifique-se o Ministério Público. 

Intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sonia Aparecida 

Travaglia , digitei.

Sinop, 30 de outubro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 321423 Nr: 4007-80.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTÊMIO AFONSO PONTELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ZANCAN - 

OAB:21953/O

 Ação Penal - Código Apolo 321423

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 66/77, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP, 

tendo em vista que os argumentos defensivos se confundem com o mérito 

da demanda e serão analisados em momento oportuno.

30 de Outubro de 2019, às 14h30min .

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se o acusado e o seu advogado.

Intimem-se os Policiais Civis, comunicando-se o seu superior hierárquico.

Intime-se a vítima, devendo constar no mandado que deverá trazer os 

seus documentos pessoais no dia da audiência acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 23 de Outubro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 329241 Nr: 8956-50.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DA SILVA CAPITULINO, FRANCINALDO 

PEREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O

 Por todo o exposto, julgo procedentes os fatos narrados na denúncia (fls. 

01a/0b-verso) para:CONDENAR LUCAS DA SILVA CAPITULINO (...), por 

violar a norma penal incriminadora prevista no artigo 157, §2º, inciso II e 

§2º-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal de 

crimes, fixando-lhe a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 05 

(cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão em regime inicialmente 

fechado, bem como pena pecuniária de 46 dias-multa, equivalente o 

dia-multa a 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos, 

devendo ser observado o disposto nos artigos 49 e 50 do Código 

Penal.CONDENAR FRANCINALDO PEREIRA DE SOUSA (...), por violar a 

norma penal incriminadora prevista no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, 

inciso I, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal de crimes, 

fixando-lhe a pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos, 07 (sete) 

meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, bem 

como pena pecuniária de 132 dias-multa, equivalente o dia-multa a 1/30 

avos do salário mínimo vigente à época dos fatos, devendo ser observado 

o disposto nos artigos 49 e 50 do Código Penal.Condeno o sentenciado 

Francinaldo ao pagamento das custas e despesas processuais e isento o 

sentenciado Lucas, pois esse é assistido pela Defensoria Pública.Os 

sentenciados deverão aguardar o trânsito em julgado segregados, haja 

vista que assim permaneceram durante a instrução processual, 

robustecendo-se os motivos das prisões com os fundamentos desta 

sentença condenatória, com regime inicialmente fechado, fato concreto 

motivador da permanência no ergástulo.(...) Determino à Senhora Gestora 

que oficie à Diretoria do Foro para que proceda com a destruição dos 

CRLV’s apreendidos à fl. 74 (itens “3” e “4”) (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 339389 Nr: 15661-64.2018.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TAUANI DA SILVA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Posto isso, julgo procedente o pedido de restituição e determino à 

Senhora Gestora Judiciária que, com as cautelas de praxe, providencie a 

devida restituição ao requerente da motocicleta HONDA BIZ/125, 

ano/modelo 2014, cor vermelha, placa QBB-5546, Chassi nº 

9C2JC4820ER564019, devendo, no entanto, para efeito da entrega, 

observar o disposto no artigo 424 , do CPC c/c artigo 3.º do CPP, juntando 

recibo nestes autos.Crível o registro de que em se tratando de apreensão 

de veículos relacionados a ilícito penal, não incide a cobrança de despesa 

relativa à guinchamento e estada , por absoluta ausência de previsão legal 

nos artigos que tratam sobre o tema (CPP, art. 120 e ss).Traslade-se cópia 

desta decisão para os autos da Ação Penal Código Apolo 336321, 

ARQUIVANDO-SE estes autos.Notifique-se o Ministério Público.Intime-se o 

requerente, por intermédio de seu advogado (procuração à fl. 

04).Dispensado o registro, nos termos do §4º do artigo 317 da 

CNGC/MT.Publique-se. Cumpra-se.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.: 158473 Nr: 5677-03.2011.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOMAR DE LIMA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719

 Certifico que remeti o expediente para Publicação no Diário da Justiça a 

fim de Intimar o advogado réu da expedição da Carta Precatória para a 

Comarca de Sorriso-MT, com a intenção de inquirir a testemunha 

ANDERSON MATHIAS.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 125705 Nr: 4918-73.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO GIMENEZ DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERSON PAULI - OAB:MT 

- 13534 / O, VITOR MENDES NUNES FILHO - OAB:14037/MT

 (...) Na espécie, constata-se que, em 15.3.2016 (f. 503), o Juízo da 3ª 

Vara Criminal local declarou extinta a punibilidade do reeducando “em 

relação à pena privativa de liberdade e de multa, objeto da guia de fls. 

138/139, em razão do indulto, bem como declaro extinta a pena privativa 

de liberdade atinente à guia de recolhimento de fls. 10/11, em função do 

seu integral cumprimento” [sic], remanescendo, portanto, o cumprimento 

de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão pelo condenado, 

inerentes aos crimes previstos nos arts. 155, caput e 157, §§ 1º e 2º, I, do 

C P.Assim, uma vez declarada extinta a punibilidade do reeducando em 

relação à pena privativa de liberdade (05 anos e 10 meses de reclusão) 

inerente ao tráfico de drogas (APP cód. 27008), e não havendo outra Guia 

de Execução Penal decorrente da prática de crime previsto na Lei nº 

11.343/2006 em desfavor do apenado, não compete a este Juízo da 4ª 

Vara Criminal de Sinop/MT (competência especializada – Drogas) 

processar e julgar o presente Processo Executivo de Pena, consoante 

Resolução nº 15/2017/TP-TJMT, publicada em 18.12.2017 (DJe), sobretudo 

considerando que a legitimidade para execução da pena pecuniária (583 

dias-multa) é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública – Súmula 521 

do STJ.Diante de todo o exposto, com fundamento nos arts. 69, III c.c. 74, 

caput, do CPP c.c. art. 3º, caput e “anexo I” da Resolução nº 

15/2017/TP-TJMT, declino de competência em favor do Juízo da 3ª Vara 

Criminal local, para onde os autos deverão ser remetidos, com as devidas 

anotações na capa do processo, Cartório Distribuidor e sistema 

informatizado de dados “Apolo”.Com relação à pena de multa inerente à 

APP cód. 27008, determino seja expedida certidão para inscrição em 

dívida ativa e execução forçada pela Procuradoria da Fazenda Pública 

Estadual (Art. 51 do CP e Súmula 521 STJ).Concomitantemente, 

remetam-se as informações processuais solicitadas pelo Desembargador 

Luiz Ferreira da Silva, relator no HC nº 

1012004-45.2018.8.11.0000.Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 325587 Nr: 6720-28.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILCELENE APARECIDA DOS SANTOS, 

FERNANDA RODRIGUES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090/MT

 Reporto-me à decisão proferida em 14.6.2018 (f. 79), que determinou a 

notificação das acusadas para apresentarem defesa prévia, por escrito, 

em 10 (dez) dias.

Antes mesmo de ser notificada, em 06.7.2018 (fls. 94/98), a acusada 

Fernanda Rodrigues Barbosa formulou pedido de "substituição da prisão 

preventiva a que se encontra submetida por prisão domiciliar" [sic], pedido 

este indeferido em 30.7.2018 (fls. 114/115).

Segundo consta, a acusada Nilcelene foi notificada em 20.7.2018 (f. 112v) 

e apresentou defesa prévia em 24.8.2018 (fls. 125/131), pugnando pela 

"substituição da prisão preventiva para a prisão domiciliar" [sic].

A ré Fernanda Rodrigues Barbosa, embora notificada em 09.8.2018 (f. 

122), não apresentou defesa prévia, apesar de sua advogada Angelita 

Kemper, OAB/MT 15.090, ter sido intimada via DJE (f. 123) e, inclusive, 

retirado os autos em carga no dia 17.10.2018.

Diante disso, reitere-se a intimação da advogada Angelita Kemper, 

OAB/MT 15.090 para apresentar defesa prévia, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Não sendo apresentada defesa, sem prejuízo de eventual aplicação de 

multa à referida advogada, por abandono do processo (CPP, artigo 265), 

determino a intimação da acusada Fernanda Rodrigues Barbosa para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, constituir novo advogado, ressaltando que, em 

caso de inércia, será nomeado defensor público.

Não obstante, acerca do pedido formulado pela ré Nilcelene em 24.8.2018 

(fls. 125/127), delibero ouvir o Ministério Público, em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, com urgência, por tratar-se de processos com rés presas.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 302558 Nr: 9937-16.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN AFONSO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 Reporto-me à sentença proferida em 01.10.2018 (fls. 221/227v), que 

julgou procedente o pedido formulado na denúncia condenando o réu 

Renan Afonso Pereira dos Santos nas penas previstas nos arts. 33, 

“caput”, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Da sentença, o réu interpôs recurso de apelação em 09.10.2018 (f. 229).

Por ora, em observância ao art. 600, do CPP, dê-se vista dos autos ao 

advogado (quod vide procuração f. 231) e, após, ao Ministério Público 

para oferecerem razões, no prazo legal.

Em seguida, remetam-se os autos ao e. TJMT.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 275904 Nr: 13655-55.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA CRISTINA FERREIRA BRANDÃO, 

EDERSON ARAUJO BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Jonatan Manoel 

Pereira, conforme manifestado pelo Ministério Público.
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Defiro o pedido formulado pela ré Monica Cristina Ferreira Brandão, 

autorizando a sua mudança para a comarca de Mirassol d’Oeste/MT, 

devendo, entretanto, informar o novo endereço, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ressaltando que tal autorização se refere exclusivamente à presente 

Ação Penal Pública, cabendo à defesa providenciar o necessário com 

relação às demais ações penais em trâmite contra a acusada.

Por ora, considerando que o réu Ederson Araújo Brito mudou-se sem 

comunicar o Juízo, sendo, portanto, revel (art. 367 do CPP), declaro 

encerrada a instrução processual e em observância ao artigo 403, § 3º, 

do CPP, faculto às partes, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

apresentarem memoriais.

Após, venham conclusos para sentença.

Saem intimados os presentes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314844 Nr: 17520-52.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINARTE BARACHO DA SILVA, EDUARDO 

REZENDE DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO A. FERRACIOLLI - 

OAB:MT/18.563/0

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABRICIO A. 

FERRACIOLLI, para devolução dos autos nº 17520-52.2017.811.0015, 

Protocolo 314844, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 206581 Nr: 8213-79.2014.811.0015

 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: EA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSD, VKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO GOULART BACHA 

BUSTAMANTE - OAB:19.656/E, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR NARDIN - 

OAB:9511

 PROCESSO N. 8213-79.2014.811.0015 (206581)

I – RELATÓRIO. Trata-se de pedido de medida protetiva formulado pelas 

menores MARESSA ANTONOWISKI VASCONCELOS SILVEIRA e 

LOHAYNE ANTONOWISKI VASCONCELOS SILVEIRA, representadas pela 

genitora EDNA ANTONOWISKI, em face do genitor MAURÍCIO SILVEIRA 

DIAS e sua atual companheira VÂNIA KAREN AMARAL.

As requerentes postulam a aplicação de medidas de proteção previstas 

na Lei n. 11.340/06, pois estariam sendo agredidas pela atual companheira 

do genitor quando do exercício do direito visitas, situação com a qual 

aquele seria conivente.

O direito de visitas do genitor foi suspenso liminarmente (fls. 43-44), 

contudo, após frustrada audiência de tentativa de conciliação, foi 

restabelecido (fls. 79-80).

Foi juntado estudo psicossocial nas fls. 84-85. Intimadas as partes para 

manifestação, a genitora postulou a extinção do feito, pois superada a 

situação de risco das menores (fls. 95-96).

O Ministério Público postulou a intimação dos requeridos para dizer do 

pedido de extinção (fl. 97).

II – FUNDAMENTAÇÃO. Com a nobre vênia do I. Promotor de Justiça, 

entendo desnecessária observância à disposição do art. 485, §4º, do 

NCPC, pois não se trata de feito adstrito ao procedimento comum.

Vale dizer que não houve citação, tampouco contestação, pois as 

requerentes postularam a aplicação de medidas de proteção previstas na 

Lei n. 11.340/06.

Nesse contexto, e com foco no interesse das menores, entendo que o 

relatório psicossocial juntado nas fls. 84-85 não foi impugnado, logo, deve 

ser tido por incontroverso. E seu teor indica que a hipotética situação de 

risco anunciada, se efetivamente chegou a existir, neste momento está 

superada, havendo o genitor e a genitora restabelecido a harmonia na 

convivência.

Tal situação está corroborada pela manifestação da genitora no sentido da 

extinção do feito, sendo de se ressaltar que fora ela quem noticiou ao 

juízo a situação de risco.

De qualquer sorte, apenas por máximo apego ao debate, cumpre assinalar 

que, em se constatando situação de risco em torno das menores, o juízo 

poderá ser novamente provocado a qualquer tempo. É dizer, nenhum 

prejuízo acarretará àquelas a extinção deste feito, até mesmo porque a 

única situação de risco aqui relatada data de 2014 e sequer restou 

provada.

 III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, dou por exaurida a finalidade do 

procedimento e decido pela sua extinção.

Isento de custas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sinop/MT, 29 de outubro de 2018.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 259069 Nr: 3121-52.2016.811.0015

 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: DFDS, SSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANI FERREIRA DA COSTA 

RONQUIM - OAB:16.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELY MARENGONI - 

OAB:14585/MT

 DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do NCPC, rejeito 

o pedido.Revogo a medida liminar deferida.Isento de custas (ECA, art. 141, 

§2º).Fixo honorários em favor da Procuradoria Jurídica do Município de 

Sinop, a cargo da parte autora, no montante de 20% do valor atualizado da 

causa, em consonância com as modulares do art. 85, §3º, I, do NCPC. A 

cobrança deverá observar a condição suspensiva de exigibilidade 

prevista no art. 98, §3º, do NCPC, pois beneficiária a parte sucumbente da 

ass is tênc ia  jud ic iár ia  gra tu i ta .  Pub l ique-se .  Reg is t re -se . 

Intimem-se.Sinop/MT, 29 de outubro de 2018.JACOB SAUER,Juiz de 

Direito.

Comarca de Várzea Grande

Portaria

 PORTARIA N.º 218/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS , Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

 Considerando os termos da Lei Complementar nº. 04/90.

 RESOLVE

 Art. 1º - CONCEDER à servidora VALDEVINA ANTUNES DA GUIA, Oficial 

de Justiça, matrícula n°. 3314, lotada na Central de Administração, 90 dias 

de Licença Prêmio do quinquênio de 1º.10.2013 a 1º.10.2018, 

condicionando o gozo à conveniência do serviço.

Várzea Grande, 31 de outubro de 2018.

 JONES GATTASS DIAS

Juiz de Direito Diretor do Foro

 PORTARIA N.º 219/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS , Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

 Considerando os termos da Lei Complementar nº. 04/90.

 RESOLVE

 Art. 1º - CONCEDER ao servidor ODEL AQUINO DE ALMEIDA, Técnico 

Judiciário, matrícula n°. 3160, lotado na Central de Administração, 90 dias 

de Licença Prêmio do quinquênio de 9.8.2013 a 9.8.2018, condicionando o 

gozo à conveniência do serviço.

Várzea Grande, 31 de outubro de 2018.

JONES GATTASS DIAS
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Juiz de Direito Diretor do Foro

Diretoria do Fórum

Intimação

 Processo n. º 7852-92.2000.811.0002 – CÓDIGO 11577

 INTIMAÇÃO DO DR. SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, OAB/MT N.º 14.258, 

para que proceda ao pagamento das custas referente ao pedido de 

desarquivamento, protocolado em 21/08/2018, do processo n. º 

7852-92.2000.811.0002 – CÓDIGO 11577, da Primeira Vara Cível da 

Comarca de Várzea Grande – MT, no prazo de 05 (cinco) dias.

  

Processo n. º 4738-86.2016.811.0002 – CÓDIGO 436136

 INTIMAÇÃO DO DR. MAURO BASTIAN FAGUNDES, OAB/MT N.º 8.907, 

para que proceda ao pagamento das custas referente ao pedido de 

desarquivamento, protocolado em 26/10/2018, do processo n. º 

4738-86.2016.811.0002 – CÓDIGO 436136, da Terceira Vara de 

Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande – MT, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

  

Processo n. º 5832-21.2006.811.0002 – CÓDIGO 96408

 INTIMAÇÃO DO DR. RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO, OAB/MT 

N.º 9.098, para que tome ciência que o processo n. º 

5832-21.2006.811.0002 – CÓDIGO 96408, da Quinta Vara Criminal da 

Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 332, encontra-se 

disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 13/08/2018.

  

Processo n. º 840-80.2007.811.0002 – CÓDIGO 104730

 INTIMAÇÃO DO DR. EDUARDO RODRIGUES DA SILVA, OAB/MT N.º 

11.655, para que tome ciência que o processo n. º 840-80.2007.811.0002 

– CÓDIGO 104730, da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões 

da Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 430, encontra-se 

disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 29/10/2018.

  

Processo n. º 2801-61.2004.811.0002 – CÓDIGO 66917

 INTIMAÇÃO DO DR. EDUARDO RODRIGUES DA SILVA, OAB/MT N.º 

11.655, para que tome ciência que o processo n. º 

2801-61.2004.811.0002 – CÓDIGO 66917, da Primeira Vara Especializada 

de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado 

na caixa 278, encontra-se disponível na Diretoria do Foro para retirada, no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de desarquivamento 

protocolado em 29/10/2018.

  

Processo n. º 11397-58.2009.811.0002 – CÓDIGO 231217

 INTIMAÇÃO DO DR. LUCAS BERNARDINO, OAB/MT N.º 12.027, para que 

tome ciência que o processo n. º 11397-58.2009.811.0002 – CÓDIGO 

231217, da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões da 

Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 472, encontra-se 

disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 06/09/2018.

  

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008326-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. T. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE Divórcio Litigioso c/c medida cautelar de 

separação de corpos e partilha de bens proposta por MARIA 

AUXILIADORA TEIXEIRA DA COSTA em face de MANOEL ANTÔNIO DA 

COSTA. Consta da inicial que contraíram matrimônio em 10 de março de 

1979, sob o regime de comunhão parcial de bens. Que pretende a 

separação de corpos, com o consequente afastamento do requerido do 

lar conjugal, soba a alegação de que o mesmo não vem cumprindo com 

suas obrigações, bem como teria uma vida extraconjugal e que estaria se 

negando a sair da casa do casal. Pugnou que seja liminarmente 

determinado ao requerido que o mesmo se afaste do lar conjugal. Vieram 

os autos conclusos. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil 

inovou ao suprimir a diferenciação existente entre os requisitos 

necessários ao deferimento da tutela cautelar e da tutela antecipada. 

Hodiernamente, o que se tem é a chamada Tutela de Urgência, que pode 

ter natureza satisfativa ou assecuratória. Para o deferimento da tutela de 

urgência exige-se (CPC/2015, artigo 300): a) elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Cassio Scarpinella Bueno, sobre o tema, assim leciona: “A 

concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) probabilidade 

do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo (art. 

300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução dos danos a 

serem suportados pelo requerido, ressalvada, expressamente, a situação 

do hipossuficiente economicamente (art. 300, § 1º)”. (BUENO, Cassio 

Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 

2015. p.24). Compulsando os autos, vislumbra-se, como mencionado 

alhures, a inexistência do pressuposto que caracteriza a tutela de 

urgência provisória, consoante a prova documental acostada aos autos. O 

primeiro requisito remete à existência da probabilidade do direito, tendo por 

pressuposto a comprovação fato que desabone a conduta o requerido. 

Neste aspecto, não há prova juntada nos autos, eis que sequer fora 

juntado boletim de ocorrência ou outro indício de prova. Portanto, não se 

encontra presente o requisito da probabilidade do direito nesta fase de 

cognição sumária. Contudo, há a necessidade da conjunção de todos os 

requisitos para concessão da tutela de urgência, assim, analiso os demais 

requisitos. No que tange ao perigo de dano, este também não se encontra 

presente, posto que não havendo o menor indício do alegado, não há que 

se falar em perigo de dano. Portanto, não evidenciados os requisitos para 

a concessão da tutela de urgência, de modo que, o indeferimento do 

pedido é medida que se impõe. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência, uma vez que ausentes os elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito invocado, forte no artigo 300, “caput”, CPC/2015. 

Determino as seguintes providências: I- Processe-se em segredo de 

justiça (CPC, artigo 189, inciso II). II- Designo audiência de conciliação 

(artigo 165, §2º c/c 695 do CPC) para o dia 23/01/2019, às 13:30 horas. III- 

Cite-se e intime-se a parte requerida para comparecer, acompanhada de 

advogado(a) ou Defensor(a) Público(a) (art. 334, §9º do CPC), bem como 

para contestar a presente ação, em caso de não haver autocomposição 

(art. 335, I do CPC), no prazo de 15 (QUINZE) DIAS, a contar da audiência 

de conciliação. IV- Cientifique-se a parte requerida que, se assim lhes 

aprouver, deverá expressamente informar em petição o desinteresse na 

realização da audiência de conciliação, no prazo de 10 (dez) dias de 

antecedência da audiência designada (art. 334, §5º, segunda parte, CPC). 

V- Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurando ao requerido o direito de examinarem seu 

conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015). VI- Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º do art. 334, do 

CPC/2015. VII- Não havendo a composição ou não comparecendo 

qualquer das partes, a partir da data da audiência terá início automático o 

prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do 

CPC/2015. VIII- Notifique-se o Ministério Público. IX- Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003014-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. A. (RÉU)

D. H. C. A. (RÉU)
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Vistos. I- Estes autos correrão em SEGREDO DE JUSTIÇA (art. 189 CPC). 

II- Designo audiência de Mediação/conciliação (art. 165, §§ 2º e 3º do CPC) 

para o dia 11/12/2018, 13h30m (horário oficial de MT). III- Cite(m)-se e 

intime(m)-se, o(s) requerido(s), para comparecer(em), acompanhado(s) 

de advogado (art. 334, §9º do CPC), bem como para contestar(em) a 

presente ação, em caso de não haver autocomposição (art. 335, I do 

CPC), no prazo de 15 (QUINZE) DIAS, a contar da audiência de 

mediação/conciliação. IV- Cientifique-se o(s) requerido(s) que, se assim 

lhe(s) aprouver (em), deverá(ão) expressamente informar em petição o 

seu desinteresse na realização da audiência de mediação, no prazo de 10 

de antecedência da audiência designada (art. 334, §5º, segunda parte, 

CPC). V- Saliento que o(s) mandado(s) de citação conterá(ão) apenas os 

dados necessários à audiência e deverá(ão) estar desacompanhado(s) 

de cópia da petição inicial, assegurado ao(s) requerido(s) o direito de 

examinar(em) seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do 

CPC/2015). VI- Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC/2015. VII- Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015. VIII- Concedo à requerente a assistência judiciária 

gratuita (art. 98 do CPC). iX- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 219057 Nr: 14510-54.2008.811.0002

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LCDAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIR AUGUSTO LINO - 

OAB:9137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de AÇÃO cautelar para guarda de menores que LUIZ 

CARLOS DE ASSIS GOMES propôs em desfavor de ANA CRISTINA DA 

SILVA, objetivando a regularização da guarda de seus filhos, Ana Karoliny 

da Silva Gomes e Luiz Henrique da Silva Gomes.

Contudo, em análise aos documentos acostados à inicial verifica-se que, 

Ana Karoliny da Silva Gomes e Luiz Henrique da Silva Gomes, atingiram a 

maioridade (fls. 17/18).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

 Decido.

Pela análise dos autos, verifico que ocorreu a perda do objeto da presente 

ação, tendo em vista a implementação da maioridade civil de quem se 

pleiteavam a guarda.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. MAIORIDADE. PERDA DO 

OBJETO. OS FILHOS ESTÃO SUJEITOS AO PODER FAMILIAR, ENQUANTO 

MENORES. VERIFICADA A MAIORIDADE DA FILHA DA APELANTE, 

EVIDENTE A PERDA DO OBJETO DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DOS 

ARTIGOS 5º E 1.630 DO CC. APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA. (TJ-RS - 

AC: 70064966427 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 

26/08/2015, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 01/09/2015)

Assim, temos o que preceitua o art. 493 do CPC, in verbis:

 Art. 493. 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.

A esse respeito, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

 A prestação jurisdicional deve ser prestada de acordo com a situação 

dos fatos no momento da sentença ou do acórdão. (in "Código de 

Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 9ª edição, Revista 

dos Tribunais, 2006, p. 589).

 Diante de tal fato, inexiste interesse processual a justificar o exame da 

questão submetida à apreciação, em razão da ausência de um dos 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, razão pela qual, declaro a perda do objeto da presente ação e, 

como consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento 

no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, coma as 

necessárias baixas e anotações.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 344943 Nr: 11846-40.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DE FIGUEIREDO, HERIQUE ROSALINA DA SILVA 

FILHO, MARTINHO DE FIGUEIREDO, ENIR DE FIGUEIREDO, CAROLINA DE 

FIGUEIREDO CAMPOS, TEREZINHA DE FIGUEIREDO ROMÃO, JOAQUIM DE 

FIGUEIREDO, ANA FIGUEIREDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO AUGUSTO DE FIGUEIREDO, EMÍLIA 

GARCEZ DE FIGUEIREDO, JOSÉDE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jader Xavier de Campos - 

OAB:16782-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I- INDEFIRO o pedido de suspensão pelo prazo de 1 (um) ano (fl.102), vez 

que os autos podem ser mantidos no arquivo com baixa de estoque e 

retomar seu curso a pedido da parte, assim que entender conveniente.

 II- Arquive-se o feito com as formalidades legais.

III- Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 101101 Nr: 10286-44.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HADSrPsmJMFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Execução de alimentos

Código : 101101

Vistos.

I- Recebi hoje.

II – Objetivando o prosseguimento do feito, defiro o pedido de fls., 194/195, 

remetendo-se primei-ramente os autos ao contador, para atualização do 

débito e em seguida adote Sr. Gestor as providencias pertinentes para o 

efetivo cumprimento.

III- Cumpra-se.

Várzea Grande 31 de outubro de 2018.

Dr. josé antonio bezerra filho

 Juiz de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 436156 Nr: 4748-33.2016.811.0002

 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: WRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIRA PEREIRA MARTINS - 

OAB:10.029 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA RITA MAIA MIRANDA - 

OAB:21298/O

 Diante do exposto:I- Rejeito a preliminar arguida pela requerida em sua 

contestação de fls. 64/74.II- Compulsando os autos, verifico que não 

ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (objeto da ação 

principal) (CPC, art. 354) ou de julgamento antecipado do mérito, ainda que 
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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.III- Fixo como ponto 

controvertido a existência ou não de união estável entre as partes e o 

esforço comum para aquisição de bens que pretendem partilhar.IV- 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 rol de testemunhas (CPC, ARTIGO 357, 

§4º).V- Defiro ainda, outras provas que eventualmente as partes 

pretendam produzir, devendo informa-las no prazo do item IV desta 

decisão.VI- Por fim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

18/12/2018, às 14:30 horas, ocasião em que serão ouvidas as 

testemunhas a serem arroladas.VII- 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).VIII- 

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 realizada pelo juízo e, assim, a solenidade em tela seja 

consolidada. IX- Intimem-se.X- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 222277 Nr: 2507-33.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABP-rPsmMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HADMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE RODOLFO DE CARVALHO 

- OAB:18.946, MARCEL AUGUSTO LEITE DE CAMPOS - OAB:18.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264-MT

 Execução de alimentos

Código : 222277

Vistos.

I- Recebi hoje.

II – Sobre o pedido de fls., 458/499 diga o representante do Ministério 

Público.

III- Cumpra-se.

Várzea Grande 31 de outubro de 2018.

Dr. josé antonio bezerra filho

 Juiz de direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000851-77.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIDADE ANGELA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELMA REGINA BARBERATO GODOY OAB - MT10814/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE GONCALVES DA SILVA (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. 1000851-77.2016.8.11.0002. VISTOS etc. 

FELICIDADE ANGELA GONÇALVES, qualificada, ajuizou AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO contra LUIZ FELIPE GONÇALVES DA SILVA, também 

qualificado, aduzindo, em síntese, o que segue. É genitora do interditando. 

O requerido é portador de problemas mentais, sendo incapaz de 

responder por seus atos da vida civil. Diz que o interditando é acometido 

dessa enfermidade - retardo mental - há muitos anos. O interditando 

encontra-se sob seus cuidados e não recebe qualquer espécie de 

benefício. Após descrever os fatos e fundamentos jurídicos que 

sustentam sua pretensão, a autora requereu a antecipação dos efeitos da 

tutela com o decreto de curatela provisória do réu e prosseguimento do 

feito para posterior decreto da interdição, por sentença. A petição inicial 

foi instruída com declaração de hipossuficiência e documentos. O 

processo fora convertido em processo virtual, sendo recebido no estado 

em que se encontram (Id. 3269524). Laudo pericial emitido pela POLITEC 

(Id. 9055028). O Ministério Público instado a se manifestar, opinou pela 

procedência do pedido (Id. 9827520). É o relatório. Registro da 

impossibilidade de proferir sentença em momento anterior me virtude do 

volume de trabalho. FUNDAMENTO E DECIDO. O parentesco entre as 

partes está comprovado pelo documento Id. 1616239, pág. 17. O art. 114, 

da Lei 13.146, de 06 de Julho de 2015, alterou o Código Civil, cujos arts. 3º 

e 4º, passaram a ter a seguinte redação: Art. 114. A Lei nº 10.406, de 10 

de Janeiro de 2002 (Código Civil), passa a vigorar com as seguintes 

alterações: “Art. 3º. São absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos. I – 

Revogado; II – Revogado; III – Revogado”. “Art. 4º. São incapazes, 

relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (...) II – os ébrios 

e os viciados em tóxico; III – aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade; (...) Parágrafo único. A 

capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial”. (...) Por 

força do disposto legal acima transcrito, tem-se que não há mais se falar 

em incapacidade absoluta por motivo de doença ou deficiência mental, 

uma vez que o único critério admitido para tal fim é o etário. Dessa forma, 

apenas e tão somente os menores de 16 anos de idade são considerados 

absolutamente incapazes, de acordo com a legislação atual. A respeito da 

questão, aponta a doutrina: ...o legislador objetivou as causas de 

incapacidade relativa, afastando indagações relativas ao estado mental. 

(...) (...) Se, todavia, a pessoa com deficiência física, mental ou intelectual 

não puder, por algum motivo, exprimir a sua vontade, poderá sujeitar-se ao 

regime da incapacidade relativa por esse motivo específico (CC, art. 4º, III). 

A incapacidade decorre, nessa hipótese, da impossibilidade de 

manifestação de vontade, não da deficiência. Seria o caso de uma pessoa 

sem discernimento mental. (FARIAS, Cristiano Chaves de. Et alii. Estatuto 

da Pessoa com Deficiência Comentado. Salvador: JusPodium, 2016, pp. 

309-310). O laudo pericial constante dos autos evidencia que o requerido 

é portador de retardo mental leve, conforme segue: 8. CONCLUSÃO: Após 

a avaliação do periciado concluímos que ele possui retardo mental leve, 

classificado no CID 10 F70, que cursa com prejuízos na memória, 

inteligência, autonomia e discernimento, tornando-o parcialmente incapaz 

de reger por si só seus atos da vida civil, necessitando de auxilio para 

administrar suas rendas, bens e negócios. Id. 9055028. Dessa forma, 

estando presentes os elementos de prova que autorizam a conclusão 

acerca da incapacidade relativa do interditando, a procedência do pedido 

é medida que de rigor se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do 

Código Civil e artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de decretar a 

INTERDIÇÃO do Sr. LUIZ FELIPE GONÇALVES DA SILVA, qualificado nos 

autos, por incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, com as limitações previstas no artigo 85, da Lei 13.146/2015, 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, mantendo incólumes os seus demais 

direitos políticos e civis nomeando como sua curadora, a requerente 

Felicidade Ângela Gonçalves, também qualificada nos autos, que deverá 

prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na 

forma da lei. Inscreva-se a presente sentença no Cartório de Registro de 

Pessoas Naturais, observando-se o disposto nos artigos 29, inciso V e 

92, ambos da Lei n. 6.015/73 (LRP). Publique-se pela rede mundial de 

computadores, no sítio do e. Tribunal de Justiça Estadual, na Plataforma de 

editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá pelo período 

de 06 (seis) meses, pela imprensa local 01 (uma) vez, e pelo órgão oficial, 

por três vezes, com intervalo de 10 dias, observado o disposto no artigo 

755, § 3º, do CPC. P. R. I. Lavre-se o termo de curatela Isento de custas 

(Id. 6131243). Após o trânsito em julgado, cumpridas as determinações 

acima, ao arquivo, com baixa na Distribuição. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000851-77.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIDADE ANGELA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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KELMA REGINA BARBERATO GODOY OAB - MT10814/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE GONCALVES DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 10 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIS OTAVIO PEREIRA 

MARQUES PROCESSO n. 1000851-77.2016.8.11.0002 Valor da causa: 

$100.00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

POLO ATIVO: Nome: FELICIDADE ANGELA GONCALVES Endereço: RUA 

ANTONIO LINO, 14, (LOT U MONTEIRO), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78115-832 POLO PASSIVO: Nome: LUIZ FELIPE GONCALVES 

DA SILVA Endereço: RUA ANTONIO LINO, 14, (LOT U MONTEIRO), PONTE 

NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-832 Pessoa(s) a ser(em) 

intimada(s) quem possa interessar FINALIDADE: DISPOSITIVO. Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 

1.767, inciso I, do Código Civil e artigo 747 e seguintes do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

para o fim de decretar a INTERDIÇÃO do Sr. LUIZ FELIPE GONÇALVES DA 

SILVA, qualificado nos autos, por incapacidade civil relativa para exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações previstas no artigo 

85, da Lei 13.146/2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, mantendo 

incólumes os seus demais direitos políticos e civis nomeando como sua 

curadora, a requerente Felicidade Ângela Gonçalves, também qualificada 

nos autos, que deverá prestar o compromisso de bem e fielmente 

desempenhar o encargo, na forma da lei.Inscreva-se a presente sentença 

no Cartório de Registro de Pessoas Naturais, observando-se o disposto 

nos artigos 29, inciso V e 92, ambos da Lei n. 6.015/73 (LRP). Publique-se 

pela rede mundial de computadores, no sítio do e. Tribunal de Justiça 

Estadual, na Plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá pelo período de 06 (seis) meses, pela imprensa local 01 

(uma) vez, e pelo órgão oficial, por três vezes, com intervalo de 10 dias, 

observado o disposto no artigo 755, § 3º, do CPC.P. R. I. Lavre-se o termo 

de curatela Isento de custas (Id. 6131243). Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as determinações acima, ao arquivo, com baixa na Distribuição. 

Cumpra-se. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NERCY 

ANCHIETA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 5 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006618-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. D. S. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA FELICIO GARCIA OAB - MT19292/O (ADVOGADO(A))

MARCELO FELICIO GARCIA OAB - MT0007297A (ADVOGADO(A))

ANIBAL FELICIO GARCIA NETO OAB - MT0011443A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1006618-62.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: Intimar a parte requerida para que no 

prazo de 15 9quinze ) dias apresente alegações finais Várzea Grande/MT, 

5 de novembro de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007215-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. N. D. B. (AUTOR(A))

P. B. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT0018890A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. B. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA SEGUNDA 

VARA ESPECIALIZADA EM FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE – MT Processo n° 1007215-94.2018.8.11.0002 ELEN 

FATIMA NERES DE BARROS BARRETO e; PAULA BARROS BARRETO, 

ambas já devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe, 

por seu advogado que esta subscreve, vem a presença de Vossa 

Excelência requerer a juntada de documentos comprobatórios dos valores 

dos imóveis informado na emenda a inicial. Termos em que; Pede e espera 

deferimento. Várzea Grande 25 de Setembro de 2018 Elder Kennidy de 

Almeida Santos OAB/MT. 18.890

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007215-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. N. D. B. (AUTOR(A))

P. B. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT0018890A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. B. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1007215-94.2018.8.11.0002. VISTOS etc. ELEN 

FATIMA NERES DE BARROS BARRETO, por si e representando sua filha P. 

B. B., , ajuizou AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS, 

REGULARIZAÇÃO DE GUARDA E PARTILHA DE BENS contra RUY DIAS 

BARRETO. Compulsando os autos, verifica-se que o presente feito deve 

ser extinto sem resolução do mérito. Vejamos. As partes, a causa de pedir 

e o pedido desta ação são idênticos aos da AÇÃO DE DIVÓRCIO 

LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA COMPARTILHADA E 

ALIMENTOS C/C PEDIDO DE TUTELA nº. 1006355-93.2018.811.0002, 

ajuizada antes desta ação, ensejando a ocorrência da litispendência. A 

esse respeito: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (Redação 

dada pela Lei nº. 13.105, de 2015) (...) V – reconhecer a existência de 

perempção, de litispendência ou de coisa julgada; (...) § 3º. O juiz 

conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em 

qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em 

julgado; (...) Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: 

(...) VI - litispendência; (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março 
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de 2015). (...) § 1º. verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando 

se reproduz ação anteriormente ajuizada; (Redação dada pela Lei nº 

13.105, de 16 de março de 2015). § 2º. Uma ação é idêntica à outra 

quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 

pedido. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015). § 3º. 

Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso. (Redação 

dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015). § 5º. Excetuadas a 

convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de 

ofício das matérias enumeradas neste artigo. (Redação dada pela Lei nº 

13.105, de 16 de março de 2015). É da jurisprudência do e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO 

FEITO EM ESTÁGIO MENOS AVANÇADO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS 

ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. À 

luz dos princípios da economia e celeridade processual, deve ser mantida 

a sentença que, reconhecendo a litispendência entre duas demandas, 

extinguiu o feito que se encontrava em estágio menos avançado. 

Precedentes do STJ. 2. Recurso não provido. APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0456.12.001592-4/001. 5ª Câmara Cível. Relatora: Desa. Áurea Brasil. 

Data de Julgamento: 18/04/2013. (Disponível em www.tjmg.jus.br – 

Acesso em 25 de Maio de 2016 às 17h24min). De rigor, portanto, a 

extinção deste processo sem resolução do mérito. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, em virtude da 

litispendência verificada, com fundamento no art. 485, inciso V c/c art. 

337, inc. VI e parágrafos, ambos do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. P. R. I. Custas 

recolhidas. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande, 24 de Outubro de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305505 Nr: 1179-29.2013.811.0002

 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: WALTER JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - FAUSB - OAB:9203

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VERA LUCIA DE CAMPOS, 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$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

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, 31 de outubro de 2018

Veridiana Chueiri Pompeu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343757 Nr: 10888-54.2014.811.0002

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA PERDOMO DOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FELIPE AUGUSTO TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL MORITA - 

OAB:OABMT14744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO FELIPE AUGUSTO TAVARES, Cpf: 

01770877142, Rg: 170010702, Filiação: Aparecida Augusto Tavares e 

Antonio Salvador Tavares Filho, data de nascimento: 05/05/1987, 

brasileiro(a), convivente, paramédico. 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 

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, 31 de outubro de 2018

Veridiana Chueiri Pompeu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84924 Nr: 6920-31.2005.811.0002

 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: MFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR DE LARA OLIVEIRA- 

Estagiário - OAB:9372-E, CARLOS ROBERTO DE SOUZA CARMONA - 

OAB:3863/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSÃO JURÊ FERREIRA 

SALES - OAB:9372/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN, para devolução 

dos autos nº 6920-31.2005.811.0002, Protocolo 84924, 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.: 221681 Nr: 1974-74.2009.811.0002

 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: SVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA IGNÁCIO DA 

SILVA - OAB:8983-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE ARAUJO JUNIOR 

- OAB:15341-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) LUIS GUSTAVO BANZI TONUZZI, para 

devolução dos autos nº 1974-74.2009.811.0002, Protocolo 221681, 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.: 433570 Nr: 3146-07.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDSN, JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELTON NEVES DO ESPÍRITO SANTO, 
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brasileiro(a), casado(a), Telefone 9219-6734. 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: Considerando que o saldo é suficiente para saldar 

integralmente o débito em execução às fls. 45verso, bem ainda o pleito do 

Ministério Público de fls. 48, JULGO EXTINTO, POR SENTENÇA, o processo 

de execução em epígrafe, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil.P. R. I. Providencie-se a transferência do valor 

bloqueado às fls. 46 para a conta bancária da genitora da exequente, 

indicada nos autos às fls. 13.Condeno o executado ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 200,00 

(duzentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, observado o 

disposto no § 2º do mesmo artigo.Após o trânsito em julgado, ao arquivo, 

com baixa na Distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 24 de Agosto de 

2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thais Gabrielly Geier, 

digitei.

Várzea Grande, 31 de outubro de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117382 Nr: 4941-92.2009.811.0002

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CRISTINA IGNÁCIO DA 

SILVA - OAB:8983, OLIVIA FERNANDES BORETTI - OAB:12948

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) LUIS GUSTAVO BANZI TONUZZI, para 

devolução dos autos nº 4941-92.2009.811.0002, Protocolo 117382, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005734-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT0010886A (ADVOGADO(A))

JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES OAB - MT23243/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n.º 1005734-96.2018.8.11.0002 

Certidão de Designação de Audiência (conciliação) Certifico que promovi a 

retificação do polo passivo, conforme determinado. Outrossim, cumprindo 

ordem judicial, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, 

designo audiência de conciliação para o dia 18 de dezembro de 2018, às 

14:30horas. Várzea Grande/MT, 5 de novembro 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: 1000777-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID DE SOUZA EICKHOFF OAB - MT0010216A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. D. C. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n.º 1000777-52.2018.8.11.0002 

Certidão de Designação de Audiência (conciliação) Cumprindo ordem 

judicial, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo 

audiência de conciliação para o dia 18 de dezembro de 2018, às 15horas. 

Várzea Grande/MT, 5 de novembro 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: 1002035-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. N. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. A. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 (vinte) Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS PROCESSO n. 

1002035-34.2017.8.11.0002 Valor da causa: $4,800.00 ESPÉCIE: [Revisão]

->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: LUCIANA 

NEVES MACIEL (natural de Várzea Grande/MT, nascida aos 30/3/1991, 

filiação: Luciano Alcanjo Maciel (e) Umbelina Neves da Silva), atualmente 

em lugar incerto e não sabido. POLO PASSIVO: WELLYGTON AMARAL 

ALVES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito; sob pena de 

extinção (art.485, inciso III/CPC). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é 

contado do término do prazo deste 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, JOANNE DA SILVA MESQUITA, digitei. 

VÁRZEA GRANDE, 5 de novembro 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 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002045-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. S. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. S. N. (RÉU)

Outros Interessados:

J. K. D. S. D. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

M. P. R. (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20(vinte) Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS. PROCESSO n. 

1002045-78.2017.8.11.0002 Valor da causa: $4,800.00 ESPÉCIE: [Fixação]

->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: NAIARA 

SILVA GOMES (natural de Sorriso/MT, nascida aos 4/4/1996, filiação: 

Adão Silva Gomes (e) Maria Alves da Silva), atualmente em lugar incerto e 

não sabido. POLO PASSIVO: JOSE MARQUES DE SENA NETO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito; sob pena de extinção 

(art.485, inciso III/CPC). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado 

do término do prazo deste 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, JOANNE DA SILVA MESQUITA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 5 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005512-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVERIO SOARES DE MORAES OAB - MT0012006A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. O. F. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n.º 1005512-31.2018.8.11.0002 

Certidão de Designação de Audiência (conciliação) Cumprindo ordem 

judicial, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo 

audiência de conciliação para o dia 18 de dezembro de 2018, às 

15:30horas. Várzea Grande/MT, 5 de novembro 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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 439603 Nr: 6586-11.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLDSBDM, LDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIS MALHEIROS - 

OAB:21169, VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:16198

 Vistos etc.

 Recebo o feito como Cumprimento de Sentença. Anotem-se junto ao 

Distribuidor.

 Concedo os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por JOÃO LUCAS DA 

SILVA BALESTEIRO, devidamente representado por sua genitora 

LARISSA DA SILVA BALESTEIRO, e como executado WILLIAM GONÇALO 

DE MORAES.

 Para o regular processamento do cumprimento de sentença determino o

 seguinte:

 1) Rito Prisão (artigo 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 (março/2018, abril/2018 e maio/2018), bem como as 

que se vencerem 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.

 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, dê-se vista 

ao Parquet e, após, conclusos.

 “Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão 

comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13 às 16 horas”. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 351648 Nr: 17058-42.2014.811.0002

 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: PAULO CÉZAR DE MORÃES, JORGE LEMES DE 

MORAES, NICOLAU LEMES DE MORAES FILHO, THIAGO RAFFAEL DE 

MORAES, CLAUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA, REGINA CRISTINE 

DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO NICOLAU LEMES DE MORAES, 

ESPOLIO BENEDITA PEREIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARINO RODRIGUES DE 

ARRUDA - OAB:1754/MT, VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - OAB:6975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manifeste-se o Inventariante quanto a petição acostada aos autos às fls. 

206/216.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005518-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT0009634A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para depositar a diligência do 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004654-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA GHEDINI RAMOS OAB - MT0230015A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOBILI COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para depositar a diligência do 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009851-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE ALIKAN DE OLIVEIRA AMARO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOSES PAULO DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009851-33.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MEIRE ALIKAN DE OLIVEIRA AMARO RÉU: MOSES PAULO 

DOS SANTOS Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria 

gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas 

ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Em virtude de que 

não se discute posse em forma de lide no usucapião e tão somente se 

comprova o lapso temporal da posse, deixo de designar audiência de 

conciliação; Determino a citação do réu, dos confinantes, bem como, a 

expedição de edital de citação aos interessados e ausentes, pelo prazo 

de trinta dias. Dê-se ciência às Fazendas Públicas, municipal e estadual, à 

União, bem como, ao representante do parquet, a fim de manifestarem 

quanto à pretensão inaugural. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009844-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MOZART PADUA DINIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT0011473S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA LORENA DOS SANTOS SILVA (RÉU)

JOSAFA DA SILVA JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009844-41.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MOZART PADUA DINIZ RÉU: JOSAFA DA SILVA JUNIOR, 

ANGELICA LORENA DOS SANTOS SILVA Vistos... Defiro a assistência 

judiciaria ao autor, nos moldes dos artigos 2º e 4º da Lei 10.06/50, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Nos termos do Novo CPC, Expeça-se mandado para pagamento 

do valor indicado na inicial no prazo de quinze dias (CPC, art. 701), 

consignando, caso a parte ré o cumpra, que ficará isenta das custas e 

honorários advocatícios (CPC, art. 701, § 1º). Conste, ainda, que nesse 

prazo poderá a parte ré oferecer embargos, sob pena de constituir-se de 

pleno direito o título executivo judicial (CPC, art. 702). Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000411-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA FERREIRA DA SILVA DAVID (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE DAROLT TOLENTINO OAB - MT17512/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

pessoas não identificadas e seus cônjuges se casadas forem, que 

invadiram o imóvel localizado na Rua José Leite (Ponte Nova), Lotes 

02,03,04,15,16 e 18, bairro Construmat (antigo Cassyra Lúcia), Várzea 

Grande-MT, (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000411-13.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MAURA FERREIRA DA SILVA DAVID RÉU: PESSOAS NÃO 

IDENTIFICADAS E SEUS CÔNJUGES SE CASADAS FOREM, QUE 

INVADIRAM O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LEITE (PONTE NOVA), 

LOTES 02,03,04,15,16 E 18, BAIRRO CONSTRUMAT (ANTIGO CASSYRA 

LÚCIA), VÁRZEA GRANDE-MT, Vistos... Trata-se de Embargos 

Declaratórios manejados pela autora, argumentando que na r. decisão 

houve omissão/contradição por não ter sido analisado o pedido inicial 

como ação reivindicatória. Em que pese às argumentações da autora, 

entendo que estas merecem prosperar, portanto acolho os embargos e 

passo a analisar o pedido liminar de reivindicatória. Trata-se de ação de 

Reivindicatória, onde noto que foi manejado pela autora Versa o pedido 

quanto a concessão de tutela antecipada para reivindicação de imóvel 

adquirido mediante escritura pública, alegando a autora que os réus estão 

ocupando de forma indevida e injusta. Para a concessão de tutela 

antecipatória, mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. 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, 

sendo necessário o convencimento do juiz de que o direito é provável 

para conceder a tutela provisória. A probabilidade do direito, de natureza 

notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para 

o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 

demonstrar o direito invocado, senão vejamos; Em se tratando de ação 

reivindicatória, de natureza real petitória, cabe à parte comprovar o 

domínio, cuja causa petendi resulta na existência de título aquisitivo da 

propriedade em seu nome. Em outras palavras, a pretensão da parte é 

obter a posse por conta de um título que lhe garanta e outorgue domínio. 

Já de início, tenho que a probabilidade do direito, notavelmente documental, 

é comprovada pela juntada da matricula sob a Id. nº 11433323, 

consignando a venda ao autor, comprovando de forma suficiente a 

legítima propriedade, instituto que se aperfeiçoa com o registro na 

matrícula do imóvel. Verifico estar presente também o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, no que se refere à plausibilidade dos 

fatos alegados pelo autor, pois área aqui discutida, faz parte de uma APP 

(Área de Preservação Permanente), conforme documentos de Id. nº 

11433795 - Pág. 1-7, sendo proibida qualquer tipo de ocupação ou 

desmatamento realizado pelos réus. Friso, portanto, que pelas provas 

trazidas aos autos, mesmo em caráter sumário perfunctório, induvidosa é 

a concessão da tutela, além do que não há perigo na irreversibilidade do 

provimento antecipado (CPC, art. 300, § 3°), por tratar-se de decisão que 

incide sobre direitos reais imobiliários. DIANTE DISSO, nos termos do art. 

300 do CPC, CONCEDO A TUTELA, determinando que seja expedido 

mandado de intimação para os réus ou qualquer pessoa que esteja 

ocupando os imóveis objeto destes autos, para o fim de desocupá-lo 

amigavelmente no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de expedição de 

MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE ou, até mesmo, arrombamento, se 

necessário (CPC, art. 498). À vista da ausência de manifestação 

expressa da parte autora quanto ao seu desinteresse na autocomposição 
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(§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao artigo 334, caput, CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 06/02/2019, às 17:00 horas, 

a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no §3º do art. 334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009842-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009842-71.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ROSILENE FERNANDES DA SILVA REPRESENTADO: BRDU 

SPE VARZEA GRANDE LTDA Vistos.. Defiro a assistência judiciaria ao 

autor, nos moldes dos artigos 2º e 4º da Lei 10.06/50, com o pagamento 

das custas ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. À vista 

da ausência de manifestação expressa da parte autora quanto ao seu 

desinteresse na autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao 

artigo 334, caput, CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o 

dia 13/02/2019, às 09:30horas, a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 

334 do CPC. Citem-se os réus, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 205166 Nr: 1684-93.2008.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AICO TOMITA HOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TINTIN MONTEIRO E OUTROS, AGOSTINHO 

GOMES SIQUEIRA, ARNALDO SANTANA DA SILVA, EDUARDO PINTO 

LUCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 1684-93.2008.811.0002

 ESPÉCIE: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: AICO TOMITA HOTA

PARTE REQUERIDA: TINTIN MONTEIRO E OUTROS e AGOSTINHO GOMES 

SIQUEIRA e ARNALDO SANTANA DA SILVA e EDUARDO PINTO LUCIO DE 

OLIVEIRA

CITANDO(A, S): TINTIN MONTEIRO E OUTROS e AGOSTINHO GOMES 

SIQUEIRA e ARNALDO SANTANA DA SILVA e EDUARDO PINTO LUCIO DE 

OLIVEIRA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/02/2008

VALOR DA CAUSA: R$ 12.000,00

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 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 DA INICIAL: ação de reintegração de posse c/c pedido de liminar 

inaudita altera pars, em face dos requeridos acima qualificados, onde o 

autor afirma ser o legitimo proprietário possuidor dos dois terrenos objeto 

do litigio.

 DESPACHO: Processo 1684-93/2008 Código 205166 Vistos... Cite- se 

como requer, via editalícia. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 16 

de outubro de 2018. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Várzea Grande - MT, 31 de outubro de 2018.

Eucaris Taques Pereira

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 416910 Nr: 20397-72.2015.811.0002

 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: REGINA RITA BULHÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA, ITAÚ 

SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:MT 16.828, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIÉLE CRISTINA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT5.245, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:MT 

15.013A

 Processo nº 20397-72/2015. (Cód. 416910)

Vistos...

Para a oitiva de testemunha indicada às fls. 237, designo nova audiência 

de instrução e julgamento para o dia 14/02/2019, às 17:00 horas, devendo 

a Sra. Gestora providenciar a expedição do necessário.

Intime-se.
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Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 31 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 222117 Nr: 2317-70.2009.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENTO JOSÉ DE ALENCAR, MARIA JOSÉ DE 

ALENCAR MIRANDA, JOSÉ ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para Intimar a parte autora, para manifestar a 

respeito da distribuição da carta precatória expedida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 397017 Nr: 9786-60.2015.811.0002

 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: DIRLEI CORREIA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Processo nº 9786-60/2015. (Cód. 397017)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo, 

vez que se trata de Cumprimento de Sentença.

Tratando-se de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do CPC, 

mais em específico art. 523 e parágrafos, já tendo o credor apresentado 

os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente a condenação e 

perdas e danos, intime-se o executado para o devido cumprimento, a fim 

de pagar o débito (fls. 140), no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Intime-se ainda o executado para que apresente impugnação, nos termos 

do art. 525, do NCPC o prazo de 15 dias a partir do prazo decorrido para 

pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, 31 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 288786 Nr: 8254-56.2012.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CESAR FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMINE MACIEL, ODETE TERESINHA MULLER 

KAULFUSS, GFB IMOBILIÁRIA, MARIA DA CUNHA BRUNO -ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RABANEADA DOS 

SANTOS - OAB:MT 12.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083-MT, GABRIEL LUCAS SCARDINI BARROS - OAB:MT 9128, 

JOAO RODRIGO EZEQUIEL - OAB:21502/O, SÔNIA MARIA DE ALENCAR 

LOPES - OAB:8168

 Processo nº 8254-56/2012. (Cód. 288786)

Vistos...

Ao autor para impugnar as contestações, e falar sobre a certidão de fls. 

78.

Feito isso, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 31 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 418784 Nr: 21399-77.2015.811.0002

 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: ADAILSON DIAS DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURO LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA REGINA MOLINA SOARES 

SODRE - OAB:19.111-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 Processo nº 21399-77/2015. (Cód. 418784)

Vistos...

Determino a intimação do credor, para que no prazo de cinco dias, fale se 

concorda com os valores depositados às fls. 117/118, ciente que sua 

inércia, ensejará na concordância e extinção do feito.

Deve ainda o credor, juntar nos autos, o julgamento do recurso de 

apelação em sua íntegra, visto que o gravado no CD de fls. 112, é alheio a 

estes autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 31 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 326415 Nr: 22771-32.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO SEBASTIAO LEITE

 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:MT 13.241-A

 Processo nº 22771-32/2013. (Cód. 326415)

Vistos...

Ao credor para falar sobre a certidão de fls. 121, requerendo o que lhe é 

direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 31 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 435749 Nr: 4479-91.2016.811.0002

 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: VERIA OLIVEIRA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariele Auxiliadora de Almeida 

Barros Ferreira - OAB:15358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT
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 Processo nº 4479-91/2016. (Cód. 435749)

Vistos...

Analisando os autos, verifico que depois de saneado o feito e realizada a 

perícia médica, conforme laudo juntado às fls. 97/102, a Seguradora Líder 

não efetuou o depósito dos honorários.

Dessa forma, determino nova intimação da ré para que deposite o valor 

indicado às fls. 90, ciente que, sua inércia ensejará na penhora de 

valores.

Cumprida a determinação, fica desde já autorizado o levantamento em 

favor do Sr. Perito.

Em não havendo manifestação, certifique-se e conclusos para 

providencias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 31 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 398848 Nr: 10711-56.2015.811.0002

 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: JÉSSICA DE OLIVEIRA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes 

autos para intimar às partes da Perícia designada para o dia 26 de 

novembro de 2018, às 08:00 horas no consultório do Dr. Reinaldo Prestes 

Neto – na Rua Pelotas, quadra 05, lote 07 – CPA I (fundos do terminal 

rodoviário, Cuiabá – MT, 3641 7100/96356009

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 331978 Nr: 728-67.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELÂNIA XIMITA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 728-67.2014.811.0002

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

PARTE REQUERIDA: MELÂNIA XIMITA DA CUNHA

CITANDO(A, S): MELÂNIA XIMITA DA CUNHA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/01/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 205.132,86

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 DA INICIAL: O requerido necessitando de capital para 

implementar suas atividades, procurou o BANCO DO BRASIL S/A para 

financiar insumos e serviços, no valor de 160.800,07( cento e sessenta 

mil, oitocentos reais e sete centavos), ocorre que o requerido, 

utilizando-se do contrato indicado, utilizou o crédito e não honrou a data 

pactuada para pagamento da cédula, quedando-se assim, inadimplente 

com a requerente.

Várzea Grande - MT, 31 de outubro de 2018.

Eucaris Taques Pereira

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 278688 Nr: 22337-14.2011.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILO SANTIAGO VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN MICHAEL FRANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guiomar Moura de Carvalho - 

OAB:10721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:MT 10.130

 Processo n.º 22337-14/2011. (Cód. 278688)

Vistos...

Em face da petição às fls. 248/249, informando que o réu veio a óbito 

conforme certidão de óbito de fls. 252, suspendo o processo nos temos 

do 313, I do CPC, pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Deve o autor no mesmo prazo, providenciar nos termos do art. 313, VIII, I 

do CPC, a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se 

for o caso, dos herdeiros.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 30 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 502377 Nr: 15003-16.2017.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO PINHO, 

MARCELA NASCIMENTO DE PINHO, MARIA PAULA NASCIMENTO DE 

PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA CURUÁ ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10.464, LUCAS DE VECCHI SEVIERO - OAB:22.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS DE VECCHI SEVIERO - 

OAB:OAB/MT 22.895, MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - OAB:RJ 

169.590

 Processo nº 15003-16/2017. (Cód. 502377)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS 

proposta por KATIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO DE PINHO e suas 

filhas MARCELA NASCIMENTO DE PINHO E MARIA PAULA NASCIMENTO 

DE PINHO, em desfavor de CURUÁ ENERGIA S.A.

Em face do que consta às fls. 74/77 onde as partes comunicam a 

realização de acordo pondo fim ao processo, requerem a homologação e 

a suspensão do feito até o cumprimento, HOMOLOGO O ACORDO POR 

SENTENÇA, nos termos do art. 158, do CPC, para que surtam seus legais 

e jurídicos efeitos e SUSPENDO o trâmite desta ação até o cumprimento ou 

manifestação das partes (CPC, art. 313, II).

Em face do que consta nas fls. 82/83 ministério publico se manifestou 

favorável a homologação do processo.

Tendo em vista que as partes desistem do prazo recursal, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 30 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 413138 Nr: 18429-07.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOICE CRISTINA BAZANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO COMPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DA SILVA GOMES - 

OAB:19604/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4937

 Processo nº 18429-07/2015. (Cód. 413138)

Vistos...

Analisando os autos, verifico que a parte autora requer o levantamento do 

valor incontroverso mediante alvará judicial, requerendo também a 

intimação da parte ré para pagamento da diferença indicada às fls. 

184/187.

Assim, defiro o pedido de levantamento dos valores em favor da parte 

autora conforme requerido às fls. 198/204, devendo a Sra. Gestora 

expedir o necessário.

Remetam-se os autos à contadoria judicial para apuração do quantum 

devido, com as devidas atualizações legais, nos moldes da sentença 

fls.108/114 e acórdão de fls.164/182, até a data atual,levando ainda em 

consideração o valor já depositado que devera ser abatido fls.194/195.

Apresentados os cálculos pela contadoria, venham-me conclusos para 

análise.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 30 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 407325 Nr: 15304-31.2015.811.0002

 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: ALUCINEIA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT 12.743, ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - OAB:21521/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/ MT

 Processo nº 15304-31/2015. (Cód. 407325)

Vistos...

Nos termos do art. 485, §4º do CPC, determino a intimação da parte ré 

para dizer quanto ao pedido de desistência formulado pelo autor às fls. 79.

Feito isso, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 30 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 417895 Nr: 20916-47.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO SOARES DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA FATIMA DE PAULA - 

OAB:10140/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Processo nº 20916-47/2015. (Cód. 417895)

Vistos...

Analisando os autos, verifico que a sentença outrora incluída no sistema 

apolo é alheia a estes autos, motivo pelo qual revogo-a.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIADA 

proposta por EDVALDO SOARES DE MAGALHÃES em desfavor CLARO 

S/A.

Informa o devedor às fls. 97/100 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 102 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. 102, 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 OUTUBRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 294398 Nr: 14504-08.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZINHA BORGES BARREDO DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER - BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURA CECILIA GREGORIO 

DORILEO - OAB:MT 12.184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora sobre o pagamento 

efetuado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 295875 Nr: 16139-24.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMARY GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, LETICIA DA COSTA ELIAS - OAB:23120/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:SP 157.407

 Processo nº 16139-24/2012. (Cód. 295875)

Vistos...

Ao credor para, no prazo de cinco dias, falar sobre a petição e 

documentos de fls. 113/115.

Feito isso, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 31 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 331441 Nr: 166-58.2014.811.0002

 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: MARLENE GONÇALVES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA LUBIANCA - 

OAB:OAB/SP 376.399, EVELINE GUERRA DA SILVA - OAB:OABMT 

22987

 Processo nº 166-58/2014. (Cód. 331441)

Vistos...

Observo da análise dos autos, que o Perito nomeado, aceitou prestar os 

serviços, indicando inclusive, os valores dos honorários periciais (fls. 

224/226).

Assim, determino a intimação da parte requerida, para que no prazo de 

dez dias, deposite os valores para início dos trabalhos.

Intime-se.
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Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 31 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 419390 Nr: 21692-47.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAMILLA SOUSA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAM DA SILVA GUILHERME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO GOMES AMADO - 

OAB:MT 11.816

 Processo nº 21962-47/2015. (Cód. 419390)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo, 

vez que se trata de Cumprimento de Sentença.

Tratando-se de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do CPC, 

mais em específico art. 523 e parágrafos, já tendo o credor apresentado 

os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente a condenação e 

perdas e danos, intime-se o executado para o devido cumprimento, a fim 

de pagar o débito (fls. 38), no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Intime-se ainda o executado para que apresente impugnação, nos termos 

do art. 525, do NCPC o prazo de 15 dias a partir do prazo decorrido para 

pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, 31 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 307057 Nr: 2901-98.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILO SANTIAGO VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME ANTONIO CALEGARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guiomar Moura de Carvalho - 

OAB:10721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13537/MT

 Processo n.º 2901-98/2013. (Cód. 307057)

Vistos...

Em face da petição às fls. 183/184 informando que o réu veio a óbito 

conforme certidão de óbito de fls.187, suspendo o processo nos temos do 

313, I do CPC, pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Deve o autor no mesmo prazo, providenciar nos termos do art. 313, VIII, I 

do CPC, a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se 

for o caso, dos herdeiros.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 30 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 306799 Nr: 2616-08.2013.811.0002

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORANGE FERREIRA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN MICHAEL FRANZ, NILO SANTIAGO 

VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAIANE TONHA GALVAO - 

OAB:10130/O, Guiomar Moura de Carvalho - OAB:10721

 Processo n.º 2616-08/2013. (Cód.306799)

Vistos...

Em face da petição às fls. 635/636 informando que o réu veio a óbito 

conforme certidão de óbito de fls. 638, suspendo o processo nos temos 

do 313, I do CPC, pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Deve o autor no mesmo prazo, providenciar nos termos do art. 313, VIII, I 

do CPC, a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se 

for o caso, dos herdeiros.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 30 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009894-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. O. S. (AUTOR(A))

POLIANA OLIVEIRA BENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009894-67.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): THALISOM DE OLIVEIRA SANTOS, POLIANA OLIVEIRA BENTO 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos... Analisando os autos, observo que os praticamente todos 

documentos anexados, encontram-se total ou parcialmente ilegível, em 

desconformidade com o que preceitua o §1º, do art. 14, da Resolução n°. 

185/2013, a qual institui o Sistema PJE, que assim dispõe: “Art. 14. Os 

documentos produzidos eletronicamente, os extratos digitais e os 

documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos do Poder 

Judiciário e seus auxiliares, pelos membros do Ministério Público, pelas 

procuradorias e por advogados públicos e privados têm a mesma força 

probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada 

de adulteração. § 1º Incumbirá àquele que produzir o documento digital ou 

digitalizado e realizar a sua juntada aos autos zelar pela qualidade deste, 

especialmente quanto à sua legibilidade”. Dessa forma, determino que a 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos os documentos 

legíveis, atentando-se quanto à necessidade de que estes sejam cópias 

completas e de fácil leitura, com boa qualidade de visualização, sob pena 

de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001821-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V10 COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVICOS DE PNEUS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEREZ CORREIA DOURADO OAB - PE0035895A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. ALVES & ALVES LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001821-09.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): V10 COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E SERVICOS DE 

PNEUS LTDA RÉU: J. F. ALVES & ALVES LTDA - EPP Vistos... Nos termos 

do Novo CPC, Expeça-se mandado para pagamento do valor indicado na 
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inicial, bem como, o pagamento de honorários advocatícios de cinco por 

cento ao valor atribuído à causa, no prazo de quinze dias (CPC, art. 701), 

consignando, caso a parte ré o cumpra, ficará isento do pagamento de 

custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). Conste, ainda, que nesse prazo 

poderá a parte ré oferecer embargos, sob pena de constituir-se de pleno 

direito o título executivo judicial (CPC, art. 702). Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002647-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IARA STEPHANY ECHEVERRIA BOTELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO(A))

BRUNO DE OLIVEIRA SOUSA OAB - MT21033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALENCAR FARINA (RÉU)

MIGUEL ANGEL CLAROS PAZ (RÉU)

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS OAB - MT0012839A-O 

(ADVOGADO(A))

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT0008578A 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195/O-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT0016839A (ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT0014887A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002647-69.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): IARA STEPHANY ECHEVERRIA BOTELHO RÉU: SOCIEDADE 

HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP, MIGUEL ANGEL 

CLAROS PAZ, ALENCAR FARINA Vistos... Verifico da análise dos autos, 

que o réu Sociedade Hospitalar Nossa Senhora da Guia Ltda., informa que 

não recebeu intimações via PJE por não estar cadastrado no sistema. Em 

que pese suas alegações, informo desde já, que a habilitação do 

advogado junto ao PJE deve ser feita por ele próprio, mediante as 

ferramentas disponibilizadas no sistema (art. 21, da Resolução n.° 

03/2018[1], de 12.04.2018, do TP/TJMT). Contudo, a fim de não causar 

prejuízos, reabro o prazo para manifestação. Feito isso, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito [1] Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJe, o 

advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda 

atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002158-66.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS CARVALHO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1002158-66.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOSIAS CARVALHO DE ARRUDA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Determino a 

intimação da parte autora, para que no prazo de cinco dias, junte aos 

autos, cópia legível de seus documentos pessoais. Feito isso, conclusos 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002114-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUBIA MARA DE MORAES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEIT DIOGO GOMES OAB - MT0014028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002114-13.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: LUBIA MARA DE MORAES OLIVEIRA Vistos... Em se 

tratando de Jurisdição Voluntária, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA 

em favor de uma das Varas de Família e Sucessões dessa Comarca, para 

onde o processo deverá ser novamente distribuído, nos termos da 

Resolução nº 11/2017/TP. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1005152-67.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA CRISTINA BOTELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005152-67.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: TEREZINHA CRISTINA BOTELHO REQUERIDO: MINISTERIO 

PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos... Em se tratando de 

Jurisdição Voluntária, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor de 

uma das Varas de Família e Sucessões dessa Comarca, para onde o 

processo deverá ser novamente distribuído, nos termos da Resolução nº 

11/2017/TP. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005038-31.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY HENRIQUE 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:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO Erro 

de intepretação na linha: ' EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1005038-31.2016.8.11.0002 Valor da causa: $13,500.00 ESPÉCIE: 

[SEGURO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

CITAÇÃO]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: WANDERLEY HENRIQUE 

SANTOS Endereço: Rua Argentina, 354, Jardim América, JUARA - MT - 

CEP: 78575-000 POLO PASSIVO: Nome: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. Endereço: RUA ARY PAES BARRETO, 2010, (LOT GOV 

J FRAGELLI), CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-091 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ATIVO PARA APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. VÁRZEA GRANDE, 

1 de novembro 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 
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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-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001306-42.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZELINDA SFALCIN BIAZATI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDESIO MARTINS DA SILVA OAB - MT9254/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Rosilda Vieira (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1001306-42.2016.8.11.0002 

Vistos, etc. Verifica-se que, foi expedido mandado para citação da parte 

requerida, contudo constatou-se que a requerida não reside mais naquele 

endereço, conforme certidão de Id. 10668933. Sendo assim, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, informar o endereço 

atualizado/completo da parte requerida. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam aos autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpram-se. Várzea Grande/MT, 07 de dezembro de 2017. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001770-66.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS PIRES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANEIRTON PARREIRA SILVA OAB - MT0003577A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAÉRCIO VOLPATO FRAGERRI (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1001770-66.2016.8.11.0002 

Vistos etc. 1) Diligencie esta secretaria quanto ao cumprimento do 

mandado de citação de id. 9053989. 2) Após intime-se a parte autora para 

se manifestar. PRAZO 10 DIAS. 3)Cumpra-se, com as providências 

necessárias. Várzea Grande/MT, 23 de outubro de 2017. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001770-66.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS PIRES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANEIRTON PARREIRA SILVA OAB - MT0003577A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAÉRCIO VOLPATO FRAGERRI (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX Erro de 

intepretação na linha: ' EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO r} ': java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 

1001770-66.2016.8.11.0002 Valor da causa: $5,000.00 ESPÉCIE: [POSSE]

->REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) POLO ATIVO: Nome: 

LUIZ CARLOS PIRES FILHO Endereço: RUA FRANCISCO ALVES, 19, (LOT 

S MATEUS), SÃO MATHEUS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78152-112 

POLO PASSIVO: Nome: LAÉRCIO VOLPATO FRAGERRI Endereço: 

AVENIDA PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES, 989, - ATÉ 757/758, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-100 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para a parte autora para se 

manifestar. PRAZO 10 DIAS. , conforme despacho, e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. 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. VÁRZEA GRANDE, 1 de novembro 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.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000232-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUCAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR OAB - SP0154733A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX Erro de 

intepretação na linha: ' EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO #{processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1000232-16.2017.8.11.0002 

Valor da causa: $28,441.18 ESPÉCIE: [DUPLICATA]->MONITÓRIA (40) 

POLO ATIVO: Nome: SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS 

E PARA CONSTRUCAO LTDA Endereço: COMPANHIA SANTA MARINA, 
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482, AVENIDA SANTA MARINA 482, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 05036-903 POLO PASSIVO: Nome: VARELLA INDUSTRIA E 

COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME Endereço: Avenida Mário Andreazza, 

482, Nova Esperança, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78156-105 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA 

DEPOSITAR A DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, REFERENTE AO 

MANDADO QUE DEVERÁ SER EXPEDIDO, NO PRAZO DE CINCO DIAS 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. VÁRZEA GRANDE, 1 

de novembro 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005896-62.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GP CATARINENSE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELAINE DA SILVA STOCK OAB - RS0066980A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. TONDIN TRANSPORTES - EPP (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIORI  PROCESSO n. 

1005896-62.2016.8.11.0002 Valor da causa: 30.405,26 ESPÉCIE: 

[CONSTRIÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / INDISPONIBILIDADE DE BENS]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: GP 

CATARINENSE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Endereço: AVENIDA V, 595, DISTRITO INDUSTRIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78098-480 POLO PASSIVO: Nome: C. TONDIN TRANSPORTES - EPP 

Endereço: RUA NAÇÕES UNIDAS, qdr23 lote 19, (LOT JD ESTADOS), 

JARDIM DOS ESTADOS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78158-068 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. VÁRZEA GRANDE, 1 de novembro 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001942-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILLA MACHADO OAB - MT15359/O (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO OAB - MT0018625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO W S D LTDA - EPP (RÉU)

DIANA JOSELLI LEMES DE BARROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão de Decurso de Prazo Certifico que, decorreu o 

prazo de suspensão determinado neste autos. Certifico ainda, que 

encaminho intimação ao autor COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA, 

para se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 10 (dez) dias. VÁRZEA GRANDE, 1 de novembro de 2018. CELIA 

REGINA BRANDAO CONTE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001698-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CID MATTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO DE TAL (RÉU)

TEREZA DE TAL (RÉU)

TERESINHA COSTA KNEBEL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS OAB - MT0012145A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DR. ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1001698-45.2017.8.11.0002 Valor da causa: $50,000.00 ESPÉCIE: 

[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]->REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO 

DE POSSE (1707) POLO ATIVO: Nome: CID MATTOS Endereço: RUA 24 DE 

MAIO, 605, (LOT C SUL), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-142 POLO PASSIVO: Nome: CRISTIANO DE TAL Endereço: RUA 

PEQUIZEIRO, 07-Q33-PARAGUA, (LOT PRQ MANGABEIRAS), JARDIM 

DOS ESTADOS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78158-329 Nome: TEREZA 

DE TAL Endereço: RUA PEQUIZEIRO, L 18-Q 33- R A, (LOT PRQ 

MANGABEIRAS), JARDIM DOS ESTADOS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78158-329 Nome: TERESINHA COSTA KNEBEL Endereço: RUA 

PEQUIZEIRO, (LOT PRQ MANGABEIRAS), JARDIM DOS ESTADOS, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78158-329 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO ATIVO para apresentar no prazo de cinco dias o 

comprovante do recolhimento das diligencias. VÁRZEA GRANDE, 5 de 

novembro 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.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007496-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Requeridos desconhecidos (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DR. ANDRÉ MAURÍCIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1007496-84.2017.8.11.0002 Valor da causa: $1,000.00 ESPÉCIE: 

[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]->REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO 

DE POSSE (1707) POLO ATIVO: Nome: BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP 

Endereço: RUA MANOEL LEOPOLDINO, 144, ARAÉS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-550 POLO PASSIVO: Nome: Requeridos desconhecidos Endereço: 

RUA LEVI, Rua 650, Qd 12A, (LOT N FRONTEIRA), CANELAS, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78148-795 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

POLO ATIVO para que no prazo de cinco dias, comprove o recolhimento 

das diligências. VÁRZEA GRANDE, 5 de novembro 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.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001300-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODOANDRADE TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO OAB - MT10970/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C.C.F. CARVALHO E CIA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001300-98.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): RODOANDRADE TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP 

RÉU: C.C.F. CARVALHO E CIA LTDA - ME Vistos. Aportou aos autos 

petição em que a parte autora informa que não foi intimada da audiência de 

conciliação, motivo pelo qual não compareceu ao ato. Assim, requer seja 

resignada a audiência de conciliação (id. 9053254). Em análise dos autos 

constata-se que não consta a certidão e publicação no DJE da decisão 

que designou audiência de conciliação. De tal modo, deixo de aplicar a 

multa prevista no artigo 334, §8º, do CPC, tendo vista a possibilidade de 

acordo entre as partes redesigno a audiência para o dia 29 de janeiro de 

2019, às 14horas, ficando desde já as partes intimadas da respectiva 

solenidade por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do 

CPC). Consigno que a ausência injustificada de qualquer das partes à 

audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Sem prejuízo, 

intime-se o autor para, querendo, impugnar a contestação apresentada, no 

prazo de 15 (quinze) dias. No mais, proceda a associação do presente 

feito ao de n. 1001246-35.2017.8.11.0002. Intimem-se. Várzea Grande, 19 

de setembro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008397-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO MONTEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CLEIDE MARIA DE BARROS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DR. ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1008397-18.2018.8.11.0002 Valor da causa: $10,260.00 ESPÉCIE: 

[DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA]->DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94) POLO ATIVO: Nome: 

MARIA DO CARMO MONTEIRO DA SILVA Endereço: RUA SENADOR 

METELO, 702, - ATÉ 365/366, PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-250 

POLO PASSIVO: Nome: CLEIDE MARIA DE BARROS Endereço: AVENIDA 

COUTO MAGALHÃES, 2251, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-400 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

POLO ATIVO para comprovar o comprovante de diligencias no prazo de 

cinco dias. VÁRZEA GRANDE, 5 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319986 Nr: 16355-48.2013.811.0002

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC/ PANTANAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANIN & TREFF LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA SALAH AYOUB - OAB:

-OAB-MT5524-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUZETE MAGALI MORI ALVES 

- OAB:OAB/SP190.334

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 136,83, totalizando em R$ 

550,23 conforme cálculo de fls., 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.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 299202 Nr: 19778-50.2012.811.0002

 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): André de Godoy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/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 01, da quadra 31, 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.: 423599 Nr: 23888-87.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS OSVALDO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚCARD S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA FATIMA DE PAULA - 

OAB:OAB-MT 10140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial 

resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC; e, 

consequentemente, declaro inexistente o débito referente a cobrança de 

juros e encargos previstos nas faturas de julho à novembro de 2015, 

ratificando a liminar de fl. 44.Outrossim, defiro o pedido de fls. 88/91 e 

determino que se expeça ofício aos órgãos de proteção ao crédito para 

exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, no 

que tange a negativação de fls. 92/93, uma vez que se trata do acúmulo 

dos encargos cobrados.Condeno a demandada a indenizar a parte autora 

pelos danos morais ocasionados, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento 

danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da 

sentença.Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, 

considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa 

e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º do 

CPC.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.: 385539 Nr: 2349-65.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO TOLENTINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER - BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial 

resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC; ratificando a 

liminar concedida às fls. 30/33.Condeno a requerida ao pagamento de 

indenização pelos danos morais ocasionados, na importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da 
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prolação da sentença.Arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, considerando o zelo do profissional, a natureza 

e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos 

termos do artigo 85, § 2º do CPC.Pela sucumbência, condeno a requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% sobre o valor da condenação, considerando o zelo do 

profissional, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado 

pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.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.: 353618 Nr: 18442-40.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON PIAZ PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

(CALCENTER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRA SILVA DOS SANTOS - 

OAB:15916 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO MANOEL SILVA 

BEGA - OAB:OAB38.266

 Vistos etc.

Processo pendente de realização de perícia grafotécnica.

Inicialmente nomeou-se Roberta Petry Gorziza como perita judicial, porém 

foi informado, posteriormente, que já não mais fazia parte do quadro de 

peritos da empresa Becker (fls. 94/95).

A própria empresa indicou outra perita em substituição, Paola da Silva 

Moreira, o que foi aceita por este juízo (decisão de fls. 101), no entanto, a 

empresa de perícia vem sugerir outro profissional (fls. 104/107).

Desse modo, deverá a Secretaria Judiciária enviar novo email à empresa 

Becker@peritosjudiciais.com, esclarecendo os fatos, bem assim 

advertindo seu responsável que as nomeações são feitas pelo juízo, 

conforme quadro de peritos sugeridos e vinculados no banco de peritos 

do TJMT, pelo que não deve proceder a substituições sem autorização 

deste juízo, como foi feito no presente caso.

 Em assim sendo, indefiro o requerimento de fls. 104/107, no que concerne 

a substituição do perito e mantenho a nomeação da Sra. Paola da Silva 

Moreira, devendo a mesma ser intimada da decisão de fls. 101. Prazo: 10 

dias.

Devendo a mesma ainda se manifestar acerca do petitório de fls. 110, no 

mesmo prazo.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 404600 Nr: 13702-05.2015.811.0002

 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: JHONI FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 Vistos etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 103/104, por meio da qual a 

parte requerida informa que efetuou o pagamento da condenação, tendo a 

parte autora concordado com os valores, requerendo o levantamento do 

dinheiro (fls. 109), proceda à transferência do valor depositado 

judicialmente na conta única para a conta bancária indicada pelo 

advogado.

Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC, 

acerca da transferência efetuada.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 428101 Nr: 26333-78.2015.811.0002

 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: BSDSB, CLAUDIANE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

- OAB:MT 8.506-A

 Diante do exposto, expeça-se alvará em favor do douto causídico na 

proporção de 40% (quarenta por cento) do valor depositado no processo, 

sendo 10% (dez por cento) dos honorários sucumbenciais e 30% (trinta 

por cento) dos honorários contratuais. Expeçam-se os respectivos 

alvarás.Por fim, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 439375 Nr: 6462-28.2016.811.0002

 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: RECICLAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

SUBPRODUTOS E DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO BOVINOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA LEÃO SOARES - 

OAB:MT 7.304-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE FERREIRA PIO DA 

SILVA - OAB:350663

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial e, 

extingo o feito com resolução do mérito com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, ratificando os termos da liminar 

concedida às fls. 274/27.Condeno a requerida a ressarcir a autora pelos 

valores que tenham excedido R$0,43 o quilo, no período de 07 de março 

de 2016 à 05 de julho de 2016, em que a autora teve que adquirir 

matéria-prima da empresa JBS S/A, bem assim a indenizá-la no valor 

integral do frete gasto, valores a serem apurados através de cálculo 

aritmético, atualizados pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de 

juros de mora desde a citação, observando os documentos de fls. 

304/1140. Arbitro os honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da 

causa devidamente atualizado, ponderando o zelo do profissional; a 

natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, 

nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.Considerando a sucumbência 

recíproca, determino o rateio das custas e honorários advocatícios, ora 

arbitrados, ficando a parte ré, vencida na maior parte responsável de 

forma solidária pelo pagamento do percentual de 70% (setenta por cento) 

e a parte autora pelo pagamento de 30% (trinta por cento). Outrossim, com 

fundamento no art. 81 do CPC, condeno a parte autora ao pagamento de 

multa de 1% do valor atualizado da causa à título de litigância de má-fé, 

uma vez que a requerida de forma deliberada e consciente alterou a 

verdade dos fatos, afirmando não ter qualquer ligação com a empresa 

Minerva quando esta exerce gerência e ostenta sua marca em sua sede e 

uniformes de seus funcionários (artigo 80, II, III, 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. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 405514 Nr: 14230-39.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABEL CORBELINO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE PAULO SÉRVIO DA 
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SILVA - OAB:20.298-A/MT, JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452/SP

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Condomínio 

Residencial Esmeralda em desfavor de Gold Delos Empreendimentos 

Imobiliário – Spe Ltda, pelos fatos e fundamentos exposto às fls. 207/208.

Instado à liquidação, o executado quedou inerte (certidão de fls. 216), e, 

no seguimento, efetuou-se a penhora on line do montante devido (fls. 

228).

Intimado, o devedor não arguiu qualquer manifesto, pelo que, tacitamente, 

anuiu com os valores conscritos (certidão de fls. 229).

Às fls. 230/231, o credor requereu o levantamento do dinheiro.

 É o relatório necessário.

 Fundamento e decido.

Verifica-se que a pretensão perseguida pela parte exequente foi 

satisfeita, cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos, com o 

adimplemento da obrigação.

Ante o exposto, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, 

ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Nos termos do art. 854, § 5º, do CPC, converto a indisponibilidade em 

penhora e transfiro o montante penhorado para a Conta única.

 Custas como posta na sentença.

Proceda a transferência do valor penhorado para a conta bancária 

indicada pelo credor (fls. 230/231).

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

legais.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 258123 Nr: 16194-43.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO AMERICO RODRIGUES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODETE VIEIRA FERNANDES DA 

SILVA - OAB:8354-B

 Vistos, etc.

Defiro o petitório retro. Em assim sendo, suspendo o curso do processo 

pelo prazo 60 (sessenta) dias.

Decorrido o prazo avençado, certifique-se e intime-se.

 No mais, digne-se a secretaria a retificar a numeração dos autos a partir 

da fl. 255.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 245376 Nr: 5820-65.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAYSSA PAULA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISLAINE VEIGA - OAB:15425, 

FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783, Marcelo Ambrósio Cintra 

- OAB:8934, Rodolfo coelho ribeiro - OAB:16215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAROLINE DE CAMPOS C. 

COUTINHO - OAB:352.228

 Vistos etc.

Intime-se o devedor acerca do petitório de fls. 120/122. Prazo: 10 dias.

 Não havendo concordância, intime-se o credor para atualização do débito 

com a dedução do valor já depositado nos autos. Prazo: 10 dias.

 Após, conclusos para apreciação integral dos requerimentos formulados 

pelo credor.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 353469 Nr: 18345-40.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON BENEDITO DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:MT 11.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 95/97, por meio da qual a parte 

requerida informa que efetuou o pagamento da condenação, tendo a parte 

autora concordado com os valores, requerendo o levantamento do 

dinheiro (fls. 102), proceda à transferência do valor depositado 

judicialmente na conta única para a conta bancária indicada pelo 

advogado.

Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC, 

acerca da transferência efetuada.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 443269 Nr: 8485-44.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS - 

MULTICON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R MACHADO G MACHADO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF 

VIÉGAS - OAB:9502/MT, PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL 

- OAB:12507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em análise aos autos, constato que na decisão de fls. 79, este juízo 

direcionou o cumprimento de mandado de penhora à empresa requerida, 

não se atentando ao petitório de fls. 65/66, onde o credor requer 

direcionamento à penhora para a empresa Dayane Cristina de Godoy 

Gehlen Eireli – EPP, ao argumento de que a executada ao ter seu alvará 

cassado, constituiu irregularmente referida empresa para permanecer 

atuando no mercado.

Pois bem. O patrimônio da empresa devedora não se confunde com 

empresa diversa como quer fazer crer o exequente, não se admitindo 

penhora sobre bens de outra empresa ao argumento exposto pela parte 

exequente, se essa não figura no polo passivo nem houve 

desconsideração da personalidade jurídica e/ou sucessão empresarial, 

motivo pelo qual indefiro o pedido.

 Em sendo assim, diante da certidão de fls. 88, intime-se o credor para 

manifestação nos autos, requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 416429 Nr: 20168-15.2015.811.0002

 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: SELMA GONÇALVES MARIOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S/A, AGENCIA DE VIAGENS FRANQUEADA GELTUR EIRELI ME, 

MASTER FRANQUEADA TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PITTER JOHNSON - OAB:15.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO VISEU - 

OAB:OAB/SP 117.417

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, 

extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da 

causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º 

do CPC.Tais exigências, no entanto ficam suspensas, nos termos do artigo 

98, §3º, do CPC, haja vista que a autora é beneficiária da justiça 

gratuita.No mais, diante da ausência injustificada da parte ré em audiência 
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de conciliação, o que configura ato atentatório à dignidade de justiça, 

aplico-lhe a multa no valor de 2% (dois por cento) do valor da causa, 

revertida em favor do estado, conforme preconiza o artigo 334, § 8º do 

CPC. Observe esta secretaria o cumprimento do artigo 574 da 

CNGC.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo 

de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das 

partes.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 444748 Nr: 9261-44.2016.811.0002

 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: CLAUDINEI ROBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-a

 Vistos etc.

Cumpra-se a decisão de fls. 102.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 380193 Nr: 26859-79.2014.811.0002

 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: CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, ELLEN GRAZIELLY PAJANOTI DE OLIVEIRA, 

SERVIÇOS PRO-CONDOMINO CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ALEX TAQUES FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Pendente de apreciação o petitório de fls. 141/142, onde a 

parte autora requer seja designada nova audiência de conciliação, e que o 

requerido seja citado no mesmo endereço posto nos autos. O feito 

tramitava no rito sumário (CPC/73), e o requerido fora citado às fls. 86 em 

25.08.2015, na mesma data que se encontrava assinalada para realização 

de audiência de conciliação, sendo que o requerido não se fez presente 

ao ato (fls. 84).Contudo, não tendo sido respeitado o prazo de 10 (dez) 

dias entre a juntada aos autos do mandado de citação cumprido e a 

realização da audiência de conciliação, não se sobressai a revelia do 

requerido (art. 277 c/c 241, II do CPC/73).(...) É de consignar que do ano 

de 2015 para cá, foram designadas outras três audiências, porém o 

requerido nunca mais fora encontrado (certidão de fls. 95, 135 e 117). Na 

decisão de fls. 104, deu-se prosseguimento ao feito de acordo com a 

nova sistemática adotada pelo Novo Código de Processo Civil em 

vigência.Em sendo assim, defiro o requerimento da parte autora e 

redesigno audiência de conciliação para o dia 21 de fevereiro de 2018, às 

15h00min.Proceda a citação/intimação do requerido no endereço 

constante do petitório de fls. 141/142.Cumpra-se, com as providências 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 279061 Nr: 22764-11.2011.811.0002

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLITO OLÍMPIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDETE SILVA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMAIR CÍCERO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 13.286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA DA SILVA GALLINA - 

OAB:10029, SAMIRA PEREIRA MARTINS - OAB:10029

 Vistos etc.

Com razão o credor em seu petitório de fls. 167/168, sendo certo que o 

mandado expedido às fls. 160, teve como objeto a avaliação do bem 

imóvel em questão.

Com efeito, a decisão de fls. 158 é clara quanto a determinação da 

avaliação das benfeitorias do referido imóvel.

 Em assim sendo, expeça-se novo mandado de avaliação, de acordo com 

a decisão de fls. 158.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 452379 Nr: 12948-29.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FLAVIA MORAES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA - 

OAB:MT 8.184-A

 Vistos etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 67/68, por meio da qual a parte 

requerida informa que efetuou o pagamento da condenação, tendo a parte 

autora concordado com os valores, requerendo o levantamento do 

dinheiro (fls. 71/72), proceda à transferência do valor depositado 

judicialmente na conta única para a conta bancária indicada pelo 

advogado.

Intime-se a autora pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC, 

acerca da transferência efetuada.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 53084 Nr: 7145-56.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO ANTUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENE VERGÍLIO VENDRAMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAISON PIMENTA RIBEIRO 

MOTTA - OAB:MT 11748, NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11266-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLAN KEILA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:15.557/MT

 Vistos etc.

Pendente de análise a impugnação à penhora, onde a parte executada 

postula pela liberação da constrição no valor de R$ 1.327,28, ao 

argumento de que referida conta é destinada ao recebimento de proventos 

de aposentadoria (fls. 124/132).

Instada à manifestação, o credor quedou inerte (fls. 139).

Pois bem. A pedido do exequente, procedeu-se consulta BacenJud, 

oportunidade onde fora penhorado o valor de R$ 1.538,33 (fls. 123), 

sendo R$ 1.327,28 no Banco Bradesco e R$ 211,05 no Banco do Brasil, 

ambas de titularidade do executado.

Pois bem. É certo que este juízo ultimamente vem decidindo pelo bloqueio 

de percentual de salário e/ou aposentadoria, contudo no caso concreto, 

pode-se se observar do extrato acostado às fls. 133, que o valor recebido 

a título de aposentadoria é o único rendimento do executado, e pelo que 

tudo indica esta renda constitui sua verba alimentar e provê seu sustento, 

não podendo ser descuidado o disposto do art. 833, IV, do CPC.

Diante do exposto, acolho em parte a impugnação ao cumprimento de 

sentença, e procedo a liberação do valor penhorado no valor de R$ 

1.327,28.

Inconteste, mantenho a penhora no valor de R$ 211,05, e converto a 

indisponibilidade em penhora e transfiro o montante para a Conta Única.

Intime-se e cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 202309 Nr: 12926-83.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA- 

DISCOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WR COMÉRCIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624, OMAR KHALIL - OAB:11682/MT, 
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WILLIAM KHALIL - OAB:MT 6.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO RODRIGUES 

DANTAS - OAB:8085/MT, MAURICIO B. PETRAGLIA JUNIOR - 

OAB:7215/MT

 Vistos etc.

Diante do teor do petitório de fls. 77/81, e de acordo com o disposto no art. 

134, § 1º, do CPC, desentranhe-se o referido requerimento e os 

documentos que os acompanha, instaurando o incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica, remetendo-o ao Cartório 

Distribuidor para a as devidas anotações.

Feito o processamento do respectivo incidente, apensando-o a estes 

autos, conclusos para as deliberações pertinentes.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 452375 Nr: 12945-74.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVALDO SAMPAIO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 132/133, por meio da qual a 

parte requerida informa que efetuou o pagamento espontâneo da 

condenação, e, tendo a parte postulado pelo levantamento dos valores 

(fls. 141/142), deixo de receber o pedido de cumprimento de sentença de 

fls. 136/137.

Proceda à transferência dos valores depositados judicialmente na conta 

única para a conta bancária indicada pelo advogado.

Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC, 

acerca da transferência efetuada.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 451137 Nr: 12387-05.2016.811.0002

 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: ELIZANGELA JACOBINA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 7.659

 Vistos etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 94/95, por meio da qual a parte 

requerida informa que efetuou o pagamento da condenação, tendo a parte 

autora concordado com os valores, requerendo o levantamento do 

dinheiro (fls. 100/101), proceda à transferência do valor depositado 

judicialmente na conta única para a conta bancária indicada pelo 

advogado.

Intime-se a autora pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC, 

acerca da transferência efetuada.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 413589 Nr: 18673-33.2015.811.0002

 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: ELIAS MARQUES 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

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 443905 Nr: 8780-81.2016.811.0002

 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: EVANILDES DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS DUARTE DE ALMEIDA 

BOTELHO - OAB:MT 19.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT 3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:MT 4.062

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 433427 Nr: 3137-45.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGDCS, WALDERSON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O

 Vistos etc.

Considerando haver menor envolvido na presente lide, necessário se faz 

o pronunciamento do membro do Parquet.

 Desse modo, dê-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 386429 Nr: 2906-52.2015.811.0002

 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 BEATRIS SONEGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO /RE CAMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 164, por meio da qual a parte 

requerida informa que efetuou o pagamento da condenação, tendo a parte 

autora concordado com os valores, requerendo o levantamento do 

dinheiro (fls. 168/169), proceda à transferência do valor depositado 

judicialmente na conta única para a conta bancária indicada pelo 

advogado.

Intime-se a autora pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC, 

acerca da transferência efetuada.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 450010 Nr: 11906-42.2016.811.0002

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRINCESS VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS ZILIO 

LTDA, VERANI TAVARES, ALBERTO LIBERATO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O presente incidente é movido em desfavor dos sócios da empresa 

executada – Verani Tavares e Alberto Liberato de Lima.

Foram expedidos dois mandados (fls. 23 e 24), contudo, somente um fora 

devolvido sem cumprimento (para citação da ré Verani – fls. 25/26).

O requerido Alberto Liberato de Lima apresentou defesa às fls. 29/33, 

indicando sua citação, no entanto o mandado de fls. 23, não fora juntado 

aos autos.

 Diante de tais considerações, determino:

1 – Expeça-se novo mandado de citação à requerida Verani Tavares, 

consignando que a parte autora deverá efetuar o depósito da diligência, 

no prazo de 10 dias.

2 – Intime-se a parte autora a se manifestar acerca da contestação 

apresentada pelo requerido Alberto Liberato de Lima. Prazo: 15 dias.

3 – Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 397392 Nr: 9970-16.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA DE LIMA MATIAS, TEÓFILO BOICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID, FRENTE, LADO ESQUERDO, 

LADO DIREITO- SR. WENDELL, FUNDOS- SRA RUTH, LEILA MARIA 

BOABAID LEVI, LUCILA SOARES BOABAID, WALTER NUNES DA SILVA 

BOABAID, LOURIZA SOARES BOABAID, ANA MARIA BOABAID DE 

CARVALHO COUTO, TEREZINHA MARIA DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 12.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137/SP

 Certifico que, haja vista que o não cumprimento do mandado , conforme 

noticiado pelo Sr. Oficial de Justiça, impulsiono estes autos à remessa de 

expediente para o Diário da Justiça Eletrônico, com intimação à parte 

autora para manifestar sobre a certidão, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 333827 Nr: 2384-59.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE DA SILVA NASCIMENTO DE SALLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE APARECIDA MACIEL 

SILVA - OAB:15141/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:8.938

 Certifico que encaminho intimação via DJE ao requerido da decisão 

proferida pelo MM. Juiz de Direito em audiência, constante do seguinte 

teor: 1) Considerando que a parte rquerida não foi intimada (certidão de 

fls. 95), redesigno o presente ato para o dia 07 de novembro de 2018, às 

15h00min. 2) Defiro o petitório de fls. 91, devendo a testemunha Regina 

Celia Diniz Alves Rodrigues ser intimada via mandado judicial, nos termos 

do art. 455, § 5º do CPC para comparecimento na data acima assinalada. 

3) Considerando que a testemunha Alcemira Salles Picoloto Haas, 

presente nesta oportunidade, encontra-se residindo aualmente na Av. 

Mato Grosso, nº 2.316, Casa 18, Residencial Guaporé, Bairro Estados, em 

Fazenda Rio Grande/PR, determino a expedição de carta precatória àquela 

Comarca para sua inquirição. 4) Intime-se a parte requerida para 

comparecimento, nos termos do art. 385, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 235741 Nr: 15650-89.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE PETRÓLEO GFC LTDA, 

REGINALDO FERREIRA DA SILVA, CLOVIS ZEVE COIMBRA, LEONOR 

ALDINA GIROTO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação ao exequente para comprovar, no prazo de dez dias a 

averbação do termo da penhora de fls.. 289.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001652-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELTHON PATRICK SANTOS MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA LOT (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1001652-56.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Carta Precatória, cuja matéria é de competência da 

Vara Especializada da Infância e da Juventude para apreciação deste 

feito. Sendo assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA para presidir o presente 

feito, determinando sua remessa a Vara Especializada da Infância e da 

Juventude desta Comarca. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 03 

de julho de 2017. (Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005173-43.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO RAVENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA DA CRUZ OAB - MT13672/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIR NORBERTO WEBER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1005173-43.2016.8.11.0002 

Vistos, em correição. Inicialmente, por ser satisfatória recebo a emenda de 

Id. 9183363 e 9183462. 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 NCPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à 

satisfação do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do NCPC. 

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 NCPC. 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, 

NCPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, NCPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, NCPC). Nos 

termos do art. 827 do NCPC, 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-MT, 25 de agosto de 2017. 
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(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002885-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO OAB - MG71886 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERFIL TELHA COMERCIO E REPRESENTACAO DE TELHAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº. 1002885-88.2017.8.11.0002 

Vistos etc. 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 

NCPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do NCPC. 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 NCPC. 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, 

NCPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, NCPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, NCPC). Nos 

termos do art. 827 do NCPC, 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/MT, 03 de julho de 2017. 

(Assinada digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001942-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILLA MACHADO OAB - MT15359/O (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO OAB - MT0018625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO W S D LTDA - EPP (RÉU)

DIANA JOSELLI LEMES DE BARROS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1001942-71.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Verifica-se nos autos a informação de que a requerida 

reconheceu o débito em discussão na presente ação de cobrança, bem 

assim a parte autora requer a suspensão do processo até o cumprimento 

do Instrumento de Confissão de Dívida firmado entre as partes (ID. 

8112179 e ID. 8112186 – Pág. 1-3). Sendo assim, nos termos do artigo 

313, inciso II, do NCPC, DEFIRO o pedido de suspensão do feito pelo prazo 

de 90 dias. Decorrido o prazo supracitado, intime-se a parte autora para 

se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do feito. Prazo de 

10 dias. Consigna-se que, a ausência de manifestação no prazo acima 

previsto acarretará na presunção de que o débito foi devidamente 

adimplido pela parte requerida, o que, por consequência, ensejará na 

extinção do feito com resolução do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 25 de julho de 2017. (Assinado Digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002343-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIZ PIRAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO VICTOR PEDROSO DE BARROS (EXECUTADO)

ANTONIO GONCALO PEDROSO MANINHO DE BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº. 1002343-70.2017.8.11.0002 

Vistos etc. 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 

NCPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do NCPC. 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 NCPC. 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, 

NCPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, NCPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, NCPC). Nos 

termos do art. 827 do NCPC, 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. Consigno que fica CONDICIONADA 

a expedição do mandado ao depósito do título executivo extrajudicial 

original na secretaria da 2ª Vara Cível, nos termos do artigo 425, § 2º, do 

NCPC. PRAZO DE 10 DIAS. Em sendo apresentado o título executivo junto 

à secretaria dentro do prazo supra cite-se. Caso contrário, certifique-se e 

faça os autos conclusos para deliberações pertinentes. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeçam-se o necessário. Várzea Grande/MT, 30 de junho de 

2017. (Assinada digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007496-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Requeridos desconhecidos (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007496-84.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP RÉU: REQUERIDOS 

DESCONHECIDOS Vistos. Recebo a emenda á inicial. No presente caso, 

mesmo verificando que os documentos juntados pelo autor são um início 

de prova, entendo necessária a audiência de justificação prévia para a 

análise da medida liminar almejada. Designo audiência para justificação do 

alegado na petição inicial, para o dia 6 de dezembro de 2018, às 14horas. 

Nos termos do art. 562, do CPC, citem-se o requerido, na forma do art. 247 

do CPC, para comparecimento em audiência, podendo apenas formular 

contraditas e perguntas às testemunhas do autor, não sendo admitida a 

oitiva, na oportunidade, de suas testemunhas, que serão ouvidas na fase 

instrutória, se for o caso (art. 457, § 1º, CPC). Por ocasião do cumprimento 

do mandado deverá o oficial de justiça identificar os ocupantes dos 

imóveis em litígio, qualificando-os, se possível. Intime-se a parte autora 

para que compareça a audiência acima designada, juntamente com as 

testemunhas a serem inquiridas, devendo apresentar o rol de testemunhas 

até dez dias antes da audiência, sob pena de preclusão. A intimação das 

testemunhas arroladas deverá ser providenciada pela parte autora (artigo 

455, do CPC) e realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo 

ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (artigo 455, §1º, do CPC). Consigno que, a 

inércia na realização da intimação da testemunha importa na desistência 

de sua inquirição, conforme previsão do §3º, do artigo 455, do CPC. O 

prazo para contestar a ação, quando realizada a justificação, contar-se-á 

da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar (Parágrafo 

único do art. 564 do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Várzea Grande, 18 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001300-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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RODOANDRADE TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO OAB - MT10970/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C.C.F. CARVALHO E CIA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001300-98.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): RODOANDRADE TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP 

RÉU: C.C.F. CARVALHO E CIA LTDA - ME Vistos. Aportou aos autos 

petição em que a parte autora informa que não foi intimada da audiência de 

conciliação, motivo pelo qual não compareceu ao ato. Assim, requer seja 

resignada a audiência de conciliação (id. 9053254). Em análise dos autos 

constata-se que não consta a certidão e publicação no DJE da decisão 

que designou audiência de conciliação. De tal modo, deixo de aplicar a 

multa prevista no artigo 334, §8º, do CPC, tendo vista a possibilidade de 

acordo entre as partes redesigno a audiência para o dia 29 de janeiro de 

2019, às 14horas, ficando desde já as partes intimadas da respectiva 

solenidade por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do 

CPC). Consigno que a ausência injustificada de qualquer das partes à 

audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Sem prejuízo, 

intime-se o autor para, querendo, impugnar a contestação apresentada, no 

prazo de 15 (quinze) dias. No mais, proceda a associação do presente 

feito ao de n. 1001246-35.2017.8.11.0002. Intimem-se. Várzea Grande, 19 

de setembro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000417-88.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON DA COSTA MOTTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO OAB - MT13691/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000417-88.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): CLAYTON DA COSTA MOTTA RÉU: FORD MOTOR COMPANY 

BRASIL LTDA Vistos. Considerando que a petição inicial e a contestação 

constituem o momento adequado para autor e réu, respectivamente, 

demonstrar o que pretendem em termos probatórios, conforme previsão 

do artigo 434 do CPC, passo ao saneamento do feito. Verifica-se em fase 

saneadora que, a demandada arguiu as seguintes preliminares em sua 

defesa. I – Falta de interesse Processual quanto à rescisão contratual e a 

substituição do veículo – da posse e regular utilização do veículo – 

necessidade de manutenção do indeferimento da liminar. Sustenta que, a 

autora requer a substituição do veículo ou a rescisão contratual em razão 

de vício não reparado em seu veículo, mas não menciona que está em 

regular utilização do bem devidamente reparado, o que é incompatível com 

o pedido formulado nos autos. Razão não assiste ao requerente, haja 

vista que, quando da interposição da ação o veículo ainda não havia 

retornado à posse do autor, e embora este tenha sido consertado no 

curso da demanda, em sendo comprovada a existência de falha no veículo 

e que o problema não foi resolvido no trintídio legal, é faculdade do autor 

haver o desfazimento do negócio, com a restituição do valor pago, nos 

termos do art. 18, II, do CDC. II – Ilegitimidade passiva da Fábrica Ford 

–desconhecimento total da pactuação – legitimidade da concessionária 

Trilha Bravo. Aduz que, é parte manifestamente legítima para figurar no 

polo passivo da ação, haja vista que os reparos os reparos não foram 

realizados pela incapacidade do Distribuidor, que em nenhum momento 

contatou a Divisão Troller para prestar assistência quanto ao reparo a ser 

realizado. Afirma que, o autor jamais informou quantos aos vícios do 

veículo, posto não lhe ter sido oportunizada sua análise e constatação dos 

problemas reclamados, mesmo tendo solicitado ao Autor autorização para 

transferência do veículo para outro Distribuidor, para reparo pela 

Fabricante. Razão não assiste à demandada, posto que nos termos do art. 

18 do CDC, o fabricante e comerciante são solidariamente responsáveis 

pelo vício do produto. Nessa linha de raciocínio, trago à colação 

jurisprudência sobre o tema em questão: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA 

AFASTADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - 

MÉRITO - DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILOMETRO – REITERADOS 

DEFEITOS APRESENTADOS SUCESSIVAS INTERVENÇÕES DA 

CONCESSIONÁRIA - SITUAÇÃO INCOMPATÍVEL COM AQUISIÇÃO DE BEM 

DE NATUREZA DURÁVEL - DEPRECIAÇÃO DO BEM RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DAS DEMANDADAS - DANO MORAL CONFIGURADO – 

VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa 

em razão do julgamento antecipado da lide se há provas bastantes para 

formação do convencimento do juiz. À luz do artigo 18 do CDC o 

fabricante e comerciante são solidariamente responsáveis pelo vício do 

produto. Quando se adquirir um veículo zero quilômetro espera-se do 

mesmo a durabilidade razoável sendo certo que o surgimento de inúmeros 

defeitos de fabricação leva a depreciação do bem, podendo aplicar a 

regra do artigo 18 do CDC que admite a sua substituição. A constatação 

de vício do produto enseja a responsabilidade solidária entre todos que 

ajudaram a colocar o produto no mercado. (...).” (Ap 142862/2015, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016) 

(negritei) De tal modo, caberá à parte ré, após o resultado da demanda, 

buscar através de regresso, por ação própria, se necessário, eventuais 

prejuízos decorrentes do deslinde da demanda. Portanto, não há que se 

falar em ilegitimidade passiva da requerida. Por outro lado, não há pedidos 

de nulidades que ensejem em provimento de urgência nesta fase, nem 

mesmo o feito comporta julgamento no estado em que se encontra. Diante 

do exposto, declaro o feito saneado. Fixo como pontos controvertidos a 

comprovação de: existência de má prestação dos serviços por parte da 

requerida; se o defeito apresentado pelo motor substituído no veículo em 

discussão decorre de vícios de qualidade (falha de fabricação e/ou 

montagem) ou do uso inadequado do veículo e a existência de danos 

morais. No caso, para a correta solução da lide seria necessária a 

produção da prova pericial, contudo, além das partes não terem pugnado 

por esta, pois pugnaram pela produção de prova de forma genérica, não é 

possível determinar sua realização, haja vista que, na impugnação à 

contestação, o autor informou que vendeu o veículo. Assim, para se evitar 

futuras arguições de cerceamento de defesa, entendo ser pertinente 

oportunizar tão somente a prova oral. Para tanto, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 26 de março de 2019, às 14horas. As 

partes deverão apresentar o rol de testemunhas com prazo de 15 (quinze) 

dias antecedentes à audiência designada e com observância da regra 

processual (CPC – art. 450), sob pena de indeferimento. A intimação das 

testemunhas arroladas deverá ser providenciada pela parte que as 

arrolou (artigo 455, do CPC) e realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (artigo 

455, §1º, do CPC). Consigno que, a inércia na realização da intimação da 

testemunha importa na desistência de sua inquirição, conforme previsão 

do §3º, do artigo 455, do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Várzea Grande, 1º de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001418-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CARLOS DA PAIXAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE VEIGA OAB - MT0015425A-O (ADVOGADO(A))

PAMELA GHIOTTE MATEUS OAB - MT0020453A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654 (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - SP325150 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1001418-74.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): BENEDITO CARLOS DA PAIXAO RÉU: MRV PRIME PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA Vistos. Trata-se 

de Ação Declaratória de Rescisão de Contrato de Compra e Venda, 

Cumulada com Pedido de Declaração de Nulidade de Cláusulas Abusivas, 

Devolução de Parcelas Pagas e Indenização por Danos Morais, proposta 

por BENEDITO CARLOS DA PAIXAO em desfavor de MRV PRIME PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORAÇÕES SPE LTDA. Aportou-se aos 

autos petição em que as partes informam ter realizado acordo 

extrajudicial, requerendo a sua homologação por este juízo (Num. 

14374315). Ainda, consta petição da requerida informando o cumprimento 

do acordo (id. 14601040). E os autos vieram conclusos. É o sucinto 

relatório. Fundamento. Decido. Observo que, os termos tratados no ajuste 

entabulado entre as partes versam sobre direitos disponíveis. Desse 

modo, homologo por sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, do CPC. Por 

conseguinte, cancela a audiência de conciliação designada. Honorários 

sucumbenciais nos termos do acordo. Isento de custas remanescentes, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitado em julgado a presente sentença, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. Várzea Grande, 5 de novembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000700-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCIDES FERREIRA OAB - MT12540/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANDIESEL CAMINHOES EIRELI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR OAB - MT0010203A (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004182-67.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR MARCIANO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CYNARA MONIZ FIGUEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 17/12/2018, às 14h00, na Center Clin, 

localizada na Rua Barão de Melgaço, esquina com a Rua Major Gama, n° 

2403, Bairro Centro-Sul em Cuiabá – MT. DRA. CYNARA MONIZ. Deverá o 

periciado levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares que, porventura, possam ser úteis à confecção do laudo 

pericial.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008408-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ROSA JORGE DA CUNHA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSNY KLEBER ROCHA AURESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008408-47.2018.8.11.0002. EMBARGANTE: 

ALEX ROSA JORGE DA CUNHA EMBARGADO: OSNY KLEBER ROCHA 

AURESCO Vistos, etc. Por meio da petição de id. 16253437 o embargante 

afirma que a situação financeira da sua empresa está fragilizada, o que 

reflete nas suas condições pessoais, aduzindo, ainda, que possui várias 

ações de execução e cobrança em seu desfavor e de sua empresa, “que 

aliás está num horizonte não muito distante de insolvência”, além de várias 

restrições no cadastro de inadimplentes. Pois bem, da detida análise dos 

documentos que instruem a petição de Id. 16253437, observo que a 

pretensão do embargante merece acolhida, na medida em que restou 

demonstrada a sua aparente hipossuficiência financeira momentânea. Isso 

porque, comprovou as existências de várias ações executivas e 

cobrança que possuem o cunho de expropriar o patrimônio do 

embargante, além das restrições no cadastro de inadimplentes que 

certamente impõe severas limitações a atividade comercial do embargante. 

Assim, considerando que cabe a parte provar a sua hipossuficiência para 

arcar com as custas do processo, consoante inteligência do art. 5º, LXXIV 

da CF, verifico que o embargante demonstrou estar em situação de 

momentânea insuficiência financeira, de modo que cabível a 

reconsideração da decisão que indeferiu o parcelamento. Com efeito, o 

Código de Processo Civil prevê no art. 98, §6º que conforme o caso, o juiz 

poderá conceder o direito ao parcelamento de despesas processuais que 

o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, ao passo que a 

CNGC/MT autoriza o parcelamento das custas e despesas processuais 

em até seis parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção 

monetária, consoante §7º, do art. 468. Nesse sentido, colaciono recente 

aresto proferido pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado: RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – NÃO COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA - 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – 

RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – 

VEDAÇÃO POR NORMA DA CNGC-MT – POSSIBILIDADE, CONTUDO, DE 

REDUÇÃO PERCENTUAL E PARCELAMENTO DAS CUSTAS – EXCEÇÃO 

PREVISTA NA NOVA SISTEMÁTICA PROCESSUAL – ARTIGO 98, §§ 5º e 

6º, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça – CNGC – item 2.14.2 

-, de observância obrigatória, determina que as custas processuais sejam 

recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento 

para serem recolhidas ao final, excetuando-se os casos previstos em lei. 

Entretanto, a nova sistemática processual prevista no artigo 98, §§ 5º e 6º 

do CPC/15 permite tanto a redução das custas iniciais como o seu 

parcelamento, quando as custas demonstrarem-se demasiadamente 

excessivas, como forma de assegurar o acesso ao Judiciário. (AI 

142372/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

23/05/2018) Posto isso, defiro o pedido de Id. 16253437 para autorizar o 

parcelamento da taxa judiciária e custas judiciais em 06 parcelas mensais, 

sujeitas à correção monetária, devendo a primeira ser efetivada até o dia 

15.11.2018 e as demais nos meses subsequentes em igual data, sob pena 

de cancelamento da distribuição. Com a comprovação do pagamento da 

primeira parcela, voltem-me os autos conclusos para deliberação da 

petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003899-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JL MENGO CUIABA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0014039A-O 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO OAB - MT23045/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

HÉLIO RECEDIVE BORGES (RECONVINDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003899-10.2017.8.11.0002. AUTOR(A): JL 

MENGO CUIABA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME RÉU: 

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A Vistos, etc. Defiro o pedido constante 

no id. 15733261, pelo que autorizo a citação do reconvindo Helio Recevide 

Borges, via AR, no endereço indicado pela reconvinte. Contudo, observo 

que não haverá tempo hábil para o cumprimento do ato citatório, 

impondo-se a redesignação da audiência de conciliação constante dos 

autos (id. 15409442). Assim, redesigno a solenidade para o dia 

04/02/2019, às 16h30min, 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. Ficam, desde já, reconvinte e reconvindo 

intimados por meio da presente para comparecimento à respectiva 

solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. No mais, 

mantenho as deliberações contidas na decisão de Id. 15409442. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001090-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO RECEDIVE BORGES (EMBARGANTE)

JL MENGO CUIABA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001090-13.2018.8.11.0002. EMBARGANTE: 

JL MENGO CUIABA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME, 

HELIO RECEDIVE BORGES EMBARGADO: VARZEA GRANDE SHOPPING 

S.A Vistos, etc. Diante do caráter infringente dos embargos de declaração 

interpostos pela embargada Várzea Grande Shopping S/A (§ 2º, art. 

1.023, CPC), aliado ao pedido de levantamento do valor incontroverso, 

venha a parte embargante, no prazo de 05 dias, apresentar manifestação. 

Oportunamente, volvam-me os autos conclusos para apreciação dos 

embargos. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009817-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELY GONCALVES COSTA (REQUERENTE)

SERGIO ROBERTO PINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA PARANHOS RODRIGUES DA SILVA OAB - MT25059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009817-58.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

FRANCIELY GONCALVES COSTA, SERGIO ROBERTO PINHO DA SILVA 

REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A Vistos, etc. Compulsando os autos, 

constato que o polo ativo é composto por parte menor impúbere, a qual 

não está devidamente representada nos autos. Isso porque, as 

procurações e declarações de hipossuficiência juntada nos Ids. 

16244922, 16244921, 16244927 e 16244929 possuem como outorgantes 

a Sra. Franciely Goncalves Costa e Sergio Roberto Pinho Da Silva, os 

quais não são parte da lide, mas apenas representantes legais do autor, 

de modo que a procuração deve ser firmada pelo legítimo autor da ação, 

representado pelos seus genitores. Posto isso, com fundamento no art. 

76, do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

que o requerente sane a irregularidade acima apontada, mediante a 

juntada dos documentos constitutivos devidamente outorgados pelo autor, 

representado pelos seus genitores, sob pena de extinção (art. 76, §1º, I, 

CPC). Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009841-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR VOGAS E SILVA OAB - MG168728 (ADVOGADO(A))

CELIA MARIA SILVERIO DE LIMA OAB - MG59326 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGER CABRAL DA SILVA (EXECUTADO)

LILIAM GLEIZE ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

CABRAL LOGISTICA & TRANSPORTE EIRELI - EPP (EXECUTADO)

DEUSDETE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009841-86.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA EXECUTADO: CABRAL 

LOGISTICA & TRANSPORTE EIRELI - EPP, ROGER CABRAL DA SILVA, 

LILIAM GLEIZE ALVES DOS SANTOS, DEUSDETE PEREIRA DA SILVA 

Vistos, etc. De entrada, observo que a parte autora pretende a execução 

de título extrajudicial, fundada em contrato de locação de dois veículos, em 

que visa à execução dos valores das parcelas referente à locação, bem 

como das despesas referentes a conserto necessários, devido a 

consideráveis avarias constatadas nos veículos. Observo ainda, que a 

parte autora colacionou nos autos o contrato de locação realizado entre 

as partes e ainda, comprovantes de gastos, referente a conserto dos 

veículos, orçamentos e planilha de débitos (Ids. 16267056, 16267052 e 

16267058), com o fim de embasar a ação, o qual não atende ao requisito 

disposto no art. 784, III, do CPC. Bem sabemos que a lei processual civil 

ressalta que o título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial, deve 

sempre expressar uma obrigação certa, líquida e exigível. Nesse contexto, 

não é possível inferir-se de um orçamento de serviço e comprovantes de 

gastos a serem efetuados os requisitos acima indicados. Destarte, venha 

à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, adequar os valores 

perquiridos nos autos ou indicar sob qual rito pretende seja a demanda 

processada, seja ação de cobrança, seja ação monitória, atentando-se 

quanto à necessidade de adequação dos pedidos, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003131-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ELIAS PLASTER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA IMOBILIARIA SAO MATEUS LTDA - ME (RÉU)

Outros Interessados:

VILMARA DA SILVA CAMPOS (CONFINANTES)

MARIA IRANIR DE SOUZA DIAS (CONFINANTES)

GEIBSON MOTTA (CONFINANTES)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da devolução da Carta de Intimação 

- AR negativo de id 16271321 requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006116-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL LOPES BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALCIDES LIBERALI (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006116-26.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Samuel Lopes Barbosa propôs a presente ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por dano moral e pedido de tutela de 

urgência em face de Claro S/A, aduzindo, em suma, que teve seu nome 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa) pela empresa 

requerida pelo suposto débito no valor de R$ 182,31 (cento e oitenta e 

dois reais e trinta e um centavos). Alega que diante do abalo de crédito 

indevido e suportado, vem sofrendo constrangimentos e desgaste em sua 

imagem pelo fato, havendo a configuração do dano moral. Requer seja 

declarada a inexistência de débito, bem como a sua condenação ao 

pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Juntou documentos de ids. 9373852 e 9373854. 

Deferida a liminar pleiteada na inicial (id. 953091). A audiência de 

conciliação restou infrutífera (id. 10273634). A requerida apresentou 

contestação no Id. 9797524, a qual veio instruída com os documentos de 

ids. 9797525 a 9797535, na qual alegou preliminarmente inépcia da inicial e 

prescrição. No mérito aduziu que houve efetiva contratação dos serviços 

prestados pela requerida, uma vez que o autor habilitou sob sua 

titularidade a linha (19) 9224-0718, modalidade pós-paga, vinculada a 

conta 945580467, em 17/10/2012. Afirma que a linha está cancelada por 

inadimplência, restando débitos em aberto que originaram sua inscrição 

perante os órgãos de proteção ao crédito. Aduz que agiu no exercício 

regular de direito ao realizar a inscrição do nome do autor no rol de maus 

pagadores e por esse motivo não há que se falar em indenização por 

danos morais. Afirma que o autor é devedor contumaz, o que impede este 

de ser indenizado. Ainda, afirma que o autor deve ser condenado por 

litigância de má-fé. Ao final requereu a improcedência do pedido inicial. A 

parte autora apresentou impugnação a contestação no id. 10492120. As 

partes requereram a o julgamento antecipado da lide (Id. 13056264). Na 

decisão saneadora foram fixados os pontos controvertidos da demanda, 

determinada a realização de prova pericial grafotécnica e juntada do 

documento original a ser periciado pelo requerido (id. 14080496). A parte 

requerida se manifestou no id. 14670414 aduzindo não possuir a via 

original do contrato. Os autos vieram conclusos para deliberação. É o 

relato. Fundamento e decido. Passo ao julgamento antecipado da lide com 

fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo 

encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo 

necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a 

matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. A ação foi ajuizada com base em inscrição do nome do 

requerente no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito feito 

pela requerida em razão do débito no importe de R$ 182,31 (cento e 

oitenta e dois reais e trinta e um centavos), referente ao contrato nº 

945560467, que supostamente se encontrava em nome da parte autora 

(id. 9373854). Pois bem, diante da controvérsia instalada foi determinada a 

realização de perícia técnica no documento apresentado pelo requerido 

nos ids. 9797525 e 9797526, contudo a parte requerida descurou de 

juntar aos autos a via original do respectivo documento, não tendo 

apresentado nenhuma justificativa plausível para sua contumácia. A 

realização da prova pericial na via original do documento se mostra 

imprescindível para a escorreita conclusão da perícia. Aliás, esse 

entendimento vem assentado nos seguintes arestos: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – 

INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO – JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL – 

NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DECISÃO A QUO MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. É imprescindível que a prova grafotécnica seja 

feita com base na análise do documento original, uma vez que o trabalho 

realizado na cópia do contrato torna duvidosa a prova técnica realizada. 

Há o risco da prova pericial apresentar resultados imprecisos e ambíguos, 

o que ensejaria a realização de nova perícia.” (TJMT - AI 126859/2014, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/12/2014, Publicado no DJE 12/12/2014). “PROCESSO CIVIL - INCIDENTE 

DE FALSIDADE DOCUMENTAL - DIVERGÊNCIA QUANTO A 

AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DESIGNADA 

- IMPUGNAÇÃO - DEFICIÊNCIAS TÉCNICAS - DOCUMENTO 

XEROGRAFADO - INDEFERIMENTO NO JUÍZO A QUO - INCONFORMISMO - 

PERÍCIA A SER REALIZADA EM DOCUMENTO ORIGINAL - ARGÜIÇÃO 

ACOLHIDA - DECISUM REFORMADO - RECURSO PROVIDO. A perícia 

grafológica sobre assinatura inserida em xerocópia de documento não tem 

validade porque o material examinado necessita ser o mais próximo do 

real, ainda que registrado e autenticado.” (TJSP - AI 95970 SC 

2004.009597-0 – Des. Relator Monteiro Rocha - Segunda Câmara de 

Direito Civil, julgado em 05.05.2005). Ainda, em recente julgado, nosso 

Tribunal de Justiça assim entendeu: “APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – NÃO 

APRESENTAÇÃO CONTRATO ORIGINAL – DÚVIDA DA RELAÇÃO 

CONTRATADA - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOALBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – 

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA - RECURSOS CONHECIDOS E 

DESPROVIDOS. (...) 2 - A fraude faz parte do risco da atividade do 

fornecedor de serviço, devendo estes tomar medidas mais eficazes para 

evitá-las, razão pela qual tem o dever legal de guardar os originais do 

contrato firmado com a parte consumidora pelo período legal. (...).” (Ap 

65934/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 

31/07/2017) Portanto, deveria a parte requerida ter colacionado o 

competente documento, em via original, porém não o fez, o que pesa em 

seu desfavor, bem assim impede a realização da perícia, pois eventual 

conclusão a ser esboçada não será alicerçada em documentação idônea 

(cópia digitalizada). Nesse quadrante, tenho que não ficou devidamente 

comprovada a existência de uma relação jurídica entre as partes que 

justificasse o débito cobrado, sobretudo porque a parte requerida não 

carreou aos autos a via original do documento que seria submetido à 

perícia, ônus que lhe incumbia, já que a parte autora nega a existência da 

relação jurídica entre as partes. Portanto, sem a prova dos fatos, as 

alegações da requerida se tornam frágeis e inconsistentes, tendo em vista 

que a mesma desatendeu à regra do art. 373, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973. Dessa forma, 

havendo provas de que o autor não se beneficiou com os serviços 

prestados pela requerida a dívida perde o seu caráter de exigibilidade, 

uma vez que indevida. A propósito do tema, trago à baila o seguinte 

aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE 

CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DÉBITO NÃO AUTORIZADO. 

ADESÃO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE 

RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 

TERMO INICIAL. Diante da alegação do demandante de que nunca pediu ou 

utilizou o cartão de crédito que teria gerado o débito objeto da anotação, 

caberia à administradora de cartões fazer a prova da contratação e a 

utilização. Não produzida esta prova, é indevido o débito e ilícita a 

anotação restritiva. Dano moral in re ipsa caracterizado. Valor da 

condenação fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, 

bem como observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, 

além da natureza jurídica da condenação. Manutenção do valor arbitrado 

na sentença. Correção monetária incidente a partir do arbitramento da 
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quantia. Súmula 362, STJ. Juros de mora a partir da publicação da 

sentença, pois que mantido a indenização nela fixada. DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70024646150, 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi 

Soares Delabary, Julgado em 19/11/2008.) Diante disso, é de ser 

declarada a inexistência do débito, no importe de R$ 182,31 (cento e 

oitenta e dois reais e trinta e um centavos), referente ao contrato nº 

945560467, excluindo-se, definitivamente, a restrição creditícia, devendo 

arcar com as consequências advindas da indevida inclusão. Portanto, uma 

vez que a requerida não trouxe à baila elementos que corroborassem com 

suas declarações, imperioso reconhecer que a inscrição do nome do 

autor junto ao serviço de proteção ao crédito foi indevida e diante disso, a 

4ª Turma do STJ estabeleceu o seguinte princípio: "A exigência de prova 

de dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da 

existência da inscrição irregular" nesse cadastro"(RESP. 165. 727, Relator 

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Outrossim, conforme já deveras 

pacificado, o dano extrapatrimonial, ao contrário do dano material, que 

deve ser comprovado estreme de dúvidas, prescinde de provas, mesmo 

porque seria subestimar por demais o sentimento humano pretender que a 

vítima comprove a humilhação, o transtorno e o constrangimento, 

experimentados, bastando, apenas, a prova do ato injusto, praticado por 

outrem e para o qual a vítima não concorreu. Assim entende o insigne 

civilista Arnaldo Marmitt, em sua obra “Perdas e danos”,Aide Editora, p. 15, 

indicando os elementos integrantes do dano moral, acima explicitado, a 

saber: “a) modificação para pior no estado da vítima; b) estado 

permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) 

causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, 

tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de 

espírito e felicidade, em conseqüência da lesão”. O direito ao nome, meio 

por excelência através do qual se manifesta à identidade pessoal, é a 

mais rica e importante divulgação do direito à indenização, merecendo 

repúdio e gerando direito ao ressarcimento por dano moral o lançamento 

indevido e injusto de nome de consumidor junto a cadastro de órgãos que 

impõem restrição creditícia. No caso dos autos, a negligência e a falta de 

zelo da requerida em, indevidamente, inserir o nome da parte autora na 

lista de maus pagadores, rende ensejo à indenização. Desta forma, o dano 

moral decorrente do constrangimento causado a demandante pelo ato 

ofensivo praticado pela requerida deve ser reparado. Ressalto, ainda, que 

a alegação da requerida quanto à existência de outros registros de 

negativação em nome da parte autora não se mostra suficiente para 

afastar o seu dever indenizar, tendo em vista que tais apontamentos são 

posteriores ao débito em discussão nesta lide, consoante Id. 9373854. 

Portanto, mister se faz examinar os critérios para se aferir o valor 

indenizatório devidos dos danos morais, uma vez que a apuração do 

quantum do dano moral trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima 

de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não 

construíram critérios objetivos e seguros para tanto. Em todo caso, para o 

renomado civilista Arnaldo Marmitt, os elementos integrantes do dano 

moral são: “a) modificação para pior no estado da vítima; b) estado 

permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) 

causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, 

tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de 

espírito e felicidade, em conseqüência da lesão”[1]. Dessa feita, atento às 

circunstâncias do caso concreto, uma vez reconhecida a 

responsabilidade da requerida pela conduta ilícita e, considerando as 

condições econômicas financeiras das partes, os transtornos sofridos 

pela autora, bem como considerando que pelas provas contidas nos autos 

a extensão do dano foi pequena, entendo por bem que a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), pelo dano moral se mostra bastante razoável. 

Em suma, tenho como justa a quantia acima, pois o objetivo da indenização 

por Dano Moral não é o enriquecimento do autor e tampouco o 

empobrecimento do réu, tendo, sim, conforme posicionamento do colendo 

Superior Tribunal de Justiça “dupla função reparatória e penalizante”[2]. 

No mesmo caminho trilha a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: “Apelação Cível - Ação de Indenização Por Dano Moral (...). 

Ao quantificar o valor da indenização, o julgador deve observar a 

gravidade da ofensa, de forma a atenuar o sofrimento do ofendido, sem 

deixar que o montante sirva de fonte de locupletamento fácil[3]”. Pelo 

exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar 

inexistente a relação jurídica entre as partes e consequentemente o débito 

no valor de R$ 182,31 (cento e oitenta e dois reais e trinta e um centavos), 

referente ao contrato nº 945560467, bem como para condenar a requerida 

ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido 

monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE 

(Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do 

evento danoso (Súmula 54, STJ) ocorrido em 25/04/2013, conforme se 

observa do id. 9373854. Em consequência, resolvo o mérito, na forma do 

art. 487, I do CPC e confirmo a liminar deferida nos autos. Considerando 

que “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante 

inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 

326, STJ), condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo 

do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo 

despendido (art. 85 § 2º CPC). Quanto à condenação por litigância de 

má-fé combatida pelo requerido, a aplicação dos efeitos da litigância de 

má-fé se condiciona à ocorrência de alguma das hipóteses previstas no 

artigo 80 do Código de Processo Civil, além da exigência de comprovação 

do dano processual, não se vislumbrando nos presentes autos nenhum 

comportamento do autor passível de assimilar-se às condutas tipificadas, 

não restando ferido o princípio da probidade processual, concluindo-se 

que o requerente apenas exerce seu direito de ação, conforme preconiza 

o artigo 5º, XXXV da CF/88. Transitado em julgado, aguarde o cumprimento 

voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não 

havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao 

arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] in, 

Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15. [2] RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - 

registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro Cláudio Santos. [3] 4ª 

Câmara Cível, Recurso de Apelação Cível n. 8057/2005 - Classe II - 20 – 

Comarca Capital, Protocolo n. 8057/2005, Data de Julgamento: 02-5-2005, 

Relatora. Exma. Srª. Drª. Marilsen Andrade Adario, sítio do TJ/MT 

(www.tj.mt.gov.br).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008706-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIZENEI ANTONIO SILVA DE LIMA - ME (EXECUTADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar/comprovar o depósito dos valores 

necessários para distribuição e cumprimento da Carta Precatória retro.

Expediente

 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:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar/comprovar o depósito dos valores 

necessários para distribuição da Carta Precatória e Expedição de 

Mandado conforme Decisão de fl.188, devendo posteriormente a 

distribuição da missiva, promover o depósito dos valores da diligência do 

senhor Oficial de Justiça, informando tais providências nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 248643 Nr: 8272-48.2010.811.0002

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALMIRA DE ARRUDA E SILVA, DORAMIR CONCEIÇÃO 
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DA SILVA, ROSENY ARRUDA DA CRUZ, KELY REGINA DA SILVA, 

SATURNINO JOSÉ DA SILVA, ANTONIO JOSÉ DA SILVA, ROSINETE 

CONCEIÇÃO DA SILVA RIBEIRO, VALDEMIL BENEDITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO DA SILVA DIONIZIO - 

OAB:13.556/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto Melke Filho 

- OAB:11429/MS

 Por meio da presente certidão, 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.: 442252 Nr: 7906-96.2016.811.0002

 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: WELLINGTON KAHIC PEREIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Em reiteração, intimo a parte autora para, no prazo de 05 (dias), 

manifestar-se a respeito de sua ausência na perícia agendada para o dia 

16/08/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 25084 Nr: 4152-11.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ODAIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RODRIGUES DE 

MAGALHÃES - OAB:OAB/15419, CESAR AUGUSTO MAGALHAES - 

OAB:5.963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, 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.: 412793 Nr: 18205-69.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UP STORE GESTÃO DE MODA LTDA-EPP, AGNALDO 

ALVES MAURÍCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI ROSA DA SILVA, EDMALDO DIAS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SAGIN - OAB:17.891/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da carta precatória de fls 105/109..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 448756 Nr: 11269-91.2016.811.0002

 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: JAILTON VIEIRA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. FERNANDES COELHO DE SOUZA E CIA 

LTDA, GETÚLIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CEZAR DA SILVA 

COSTA - OAB:19190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Petrilli Coelho - 

OAB:19820/O

 “Vistos. Considerando o acima constatado, REDESIGNO a audiência de 

instrução para o dia 27/11/2018, às 15:00 horas, saindo os presentes 

devidamente intimados. Outrossim, diante do advento do novo Código de 

Processo Civil, saem os advogados cientificados de que cabe a cada um 

proceder com a intimação da respectiva testemunha arrolada, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), uma vez que 

ausente no presente caso qualquer das hipóteses previstas no art. 455, § 

4º, do 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 (art. 455, 

§ 1º, CPC). Cumpra-se”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 409804 Nr: 16530-71.2015.811.0002

 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: SERGIO FERNANDO DE SOUSA NOBREGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON ROCHA DA CUNHA, ODAIZA FELIX DA 

CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PONGELUPI NÓBREGA 

BORGES - OAB:12.708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNE RAMMINGER PISSANT 

- OAB:12.120/MT, ALYNE RAMMINGER PISSANTI - UNIVAG - 

OAB:12.120, ANDRE STUMPF J. GONÇALVES - UNIVAG - OAB:5362, 

MARLON DE LA TORRACA BARBOSA - OAB:4978MT, Marlon de 

Lotorraca Barbosa - OAB:4.978/MT, ROSILAYNE FIGUEIREDO 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 6.540, ROSILAYNE FIGUEIREDO CAMPOS - 

UNIVAG - OAB:6.540/MT

 “Vistos. Considerando o acima constatado, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 27/11/2018, às 14:00 horas, saindo os presentes 

devidamente intimados. Cumpra-se”.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000997-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZIQUIEL FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

id 16270140, requerendo o que entender de direito, inclusive, em sendo o 

caso (processo com custas), efetuar o depósito da diligência.

Citação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008528-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SEIBEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT0020921A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0020678A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO COSTA ALCARAZ (RÉU)

PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA ALCARAZ (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Senhor Oficial de Justiça conforme despacho de id 

16271054, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal do 

TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de 

Diligência), comprovando tal providência nos autos. Não será mais aceito 

depósito bancário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009736-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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LUCIANA SALLES PAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA PARANHOS RODRIGUES DA SILVA OAB - MT25059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009736-12.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

LUCIANA SALLES PAES REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. Luciana Salles Paes promove a 

presente “ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de 

fazer e indenização por danos morais com pedido liminar” em face de BV 

Financeira S/A, sustentando, em síntese, que em 09 de outubro de 2015 o 

cônjuge da requerente Sr. Odetino, financiou junto a requerida o veículo 

Volkswagen Voyage Trend 1.0, ano 2009, placa NJN0924, no valor total 

de R$ 25.000 (vinte e cinco mil reais), dando como entrada a quantia de R$ 

9.500 (nove mil e quinhentos reais), parcelando o valor remanescente em 

48 (quarenta e oito parcelas) de R$ 658,00 (seiscentos e cinquenta e oito 

reais). Sustenta que, o Sr. Odetino veio a falecer em dezembro de 2017, 

portanto a requerente deixou de realizar os pagamentos das parcelas do 

veículo, uma vez que do contrato do financiamento, constava o seguro 

prestamista, contudo a requerida continuou realizando a cobrança das 

parcelas. Nesses termos, requer seja deferida a liminar para que o 

requerido dê quitação ao contrato,e no mérito pugna pela declaração de 

inexistência do débito em questão. Determinada a emenda da inicial, a 

parte autora manifestou-se no Id. 16212180. DECIDO. Considerando-se 

que se encontram presentes os requisitos da Lei n.º 1.060/50, DEFIRO a 

gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova De 

entrada, observo que a relação de direito material judicializada está sujeita 

à legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela 

requerida representa relação de consumo, conforme elucidam os artigos 

2º e 3º, da Lei Nº 8.078/90, também se subordina aos preceitos do art. 6º, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. A propósito, colaciono o seguinte 

aresto: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE 

CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. NOTIFICAÇÃO PARA NÃO RENOVAR 

CONTRATO MANTIDO HÁ MUITOS ANOS. ILEGALIDADE DA CLÁUSULA. 

APLICAÇÃO DO CDC. Trata-se de ação de manutenção de contrato de 

seguro de vida julgada procedente na origem, em virtude da abusividade 

da cláusula que prevê a rescisão unilateral do contrato. É aplicável o 

Código de Defesa do Consumidor nos contratos de seguro, na medida em 

que se trata de relação de consumo, consoante traduz o art. 3º, § 2º do 

CDC. (TJRS - AC 70037565215 RS, Sexta Câmara Cível, Desembargador 

Niwton Carpes da Silva, Diário da Justiça do dia 30/10/2012). Por esse 

viés, 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 a requerida reúne melhores condições probatórias 

para a resolução da lide, em detrimento da hipossuficiência da parte 

requerente. Deste modo, inverto do ônus da prova, conforme postulado. 

Da Liminar Trata-se de tutela de urgência antecipada, com fundamento no 

art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência dos seguintes requisitos: 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Outrossim, o art. 300, §3º, do CPC, prevê que a tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse passo, vislumbro 

que a antecipação dos efeitos da tutela na presente hipótese corresponde 

ao próprio mérito da pretensão deduzida, ferindo o princípio do devido 

processo legal, na medida em que o pedido de quitação ao contrato de 

financiamento, levando-se em consideração o seguro prestamista, 

refere-se à pretensão final da demanda, além de decorrer em 

consequências fáticas irreversíveis. Sobre o tema, Ernani Fidélis dos 

Santos escreve que: "antecipação, em seus efeitos processuais, é 

provisória, nunca poderá ser concedida se não comportar reversibilidade. 

A irreversibilidade se traduz na impossibilidade material de se voltarem as 

coisas ao estado anterior.” [1] Dessa sorte, tenho que o acatamento da 

pretensão da parte autora, ab initio, implicaria em reconhecer de forma 

sumária a responsabilidade da requerida sem a observância do 

contraditório, o que importaria em precipitação temerária. É preciso, 

portanto, que se avance em termos procedimentais para que se tenha a 

necessária segurança no exame da pretensão deduzida na inicial. Nesse 

sentido, colaciono o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO 

INFECTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Nos termos do art. 300, do novo Código 

de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida apenas quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a eventual 

concessão da medida poderia acarretar na irreversibilidade da medida, 

contrariando o disposto pelo art. 300, § 3º, do aludido diploma processual. 

Jurisprudência da Corte. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70070877501, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria 

Melo Pierro, Julgado em 30/11/2016). Pelo exposto, considerando que não 

restou demonstrada na espécie a probabilidade do direito acautelado, bem 

como a par do perigo de irreversibilidade para o caso de acolhimento 

prematuro da pretensão, INDEFIRO o pedido de tutela formulado. No 

impulso, diante da manifestação expressa da parte autora quanto ao 

interesse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia _04/02/2019, 

às 14:30 horas, a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 

09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento à 

audiência de conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes 

deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto 

com poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Intime-se. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

Novíssimos Perfis do Processo Civil Brasileiro, 1999, pág. 34.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009281-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA ALVES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009281-47.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ELIANA ALVES MARTINS RÉU: CLARO S.A. Vistos, Eliana Alves Martins 

promove ação declaratória de inexistência de débito c/c pedidos de 

indenização por danos morais em face de Claro 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$ 62,51 

(sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos) sob o contrato de n° 

124871925. 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. No mérito, pugna pela declaração de inexistência do débito e a 
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condenação da requerida a indenização por danos morais no importe de 

R$ 39.114,00 (trinta e nove mil, cento e quatorze reais). É a síntese do 

necessário. DECIDO. Acolho a emenda da inicial constante nos Ids. 

16086237, a fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. 

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. 15890605), certo é que o entendimento pacificado 

“em nossos tribunais” (id. 15890596 – pág. 10), 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 

formulado no id. 16086237. 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 10/12/2018, às 15:30 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, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007377-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER LOURENCO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELIA AUXILIADORA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007377-89.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

CLEBER LOURENCO DE CAMPOS REQUERIDO: MARCELIA AUXILIADORA 

DE CARVALHO Vistos. Determinada a emenda da exordial no Id. 

14993249, a parte autora se manifestou no Id. 16231707, 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. 14993249. 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: 1006116-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL LOPES BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALCIDES LIBERALI (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006116-26.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

SAMUEL LOPES BARBOSA RÉU: CLARO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de 

embargos de declaração propostos por Claro S/A (id. 16146391) 

alegando, em síntese, a nulidade absoluta de ato processual por ausência 

de intimação do patrono da embargante acerca dos termos da sentença 

proferida nos autos. Pois bem, analisando os fundamentos deduzidos pela 

embargante, bem como os autos verifico que realmente a sentença 

proferida de id. 15225411 não foi devidamente publicada no Diário da 

Justiça Eletrônico, conforme se observa do campo “expedientes”, de onde 

se visualiza que a ultima publicação no DJE ocorreu m 17.07.2018, ou seja, 

em data pretérita ao da prolação da sentença (20.09.2018). Posto isso, 

acolho os embargos de declaração para o fim de chamar o feito à ordem 

e, de conseguinte, determino seja regularmente publicada a r. sentença 

exarada nos autos. Intimem-se. Luis Otavio Pereira Marques Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009912-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALLEMIX CONCRETO USINADO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009912-88.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA EXECUTADO: 

VALLEMIX CONCRETO USINADO LTDA - ME Vistos. Copacelmix Serviços 

de Concreto Usinado Ltda. ajuizou a presente “execução de título 

extrajudicial por quantia certa c/c pedido de tutela antecipada de arresto” 

em desfavor de Vallemix Concreto Usinado Ltda-Me, aduzindo, em síntese, 

ser credor do executado no valor atualizado de R$ 12.454,42 (doze mil 

quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), 

referente a duas notas promissórias, cada uma no valor de R$ 4.905,35 

(quatro mil novecentos e cinco reais e trinta e cinco centavos). Salienta, 

que após tentativas amigáveis para resolução da questão, não obteve 

êxito, posto que a parte requerida não quitou seu débito, encontrando-se 

em dívida com a parte requerente. Deste modo, pleiteia a concessão de 

tutela de urgência para que seja determinado bloqueio de valores 

existentes em conta da parte requerida, indisponibilização de bens dos 

réus para garantir a futura execução no valor da presente ação, bem 

como a inclusão do nome da requerida nos Órgãos de Proteção ao crédito. 

É necessário. Decido. Da Liminar Trata-se de tutela de urgência cautelar, a 

teor do que dispõe o art. 301, do novo Código de Processo Civil: 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. Todavia, 

é necessária a comprovação da coexistência dos seguintes requisitos: 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Dessa 

sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a 

probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de 

subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária. 

Analisando os autos, constato que a presente medida tem por fundamento 

duas notas promissórias, no valor atualizado de R$ 12.454,42 (doze mil 

quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), 

conforme cálculo no Id. 16316720. No presente caso, ainda que presente 

suposta dívida líquida e certa, a exequente não constituiu prova de que a 

executada não possui patrimônio para saldar suas dívidas ou que 

pretende esvaziar seu patrimônio. Assim, tenho que não há, neste 

momento de cognição sumária, qualquer demonstração nos autos de que 

a executada venha dissipando o seu patrimônio, de modo a impedir que 

seus bens respondam pelo pagamento da dívida. No caso, a executada 

ainda não foi citada seja por carta, seja por mandado. Assim, o bloqueio 

das contas desta via Sistema Bacenjud, ou, ainda, a indisponibilidade dos 

bens móveis e imóveis, não pode ser determinada antes de sua regular 

citação e do não pagamento no prazo legal. Devem ser exauridos os 

meios hábeis para encontrar-se a devedora oportunizando o pagamento 

voluntário, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido, colaciono o 

recente entendimento adotado pela jurisprudência, dentre os quais do 

egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ARRESTO VIA BACENJUD - 

CITAÇÃO NÃO REALIZADA – IMPOSSIBILIDADE – CAUÇÃO – 

FACULDADE DO JUIZ - DESPACHO INICIAL - RITO DO ARTIGO 652 DO 

CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO 

PARCIALMENTEREFORMADA. 1. O procedimento executivo do CPC, prevê 

que os atos de constrição e, por conseguinte, de expropriação somente 

podem ser determinados posteriormente à citação dos executados, se não 

efetuado o pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias(art. 652, § 1º, 

do CPC). (...). (TJMT – Agravo de Instrumento nº 80973/2015, Segunda 

Câmara Cível, Desembargador Sebastião de Moraes Filho – Relator, Data 

de Julgamento: 02-03-2016). AGRAVO INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. 

PEDIDO LIMINAR ARRESTO. NECESSIDADE DE AGUARDAR A CITAÇÃO 

DO EXECUTADO E FRUSTRAÇÃO DO RECEBIMENTO DO CRÉDITO PARA 

POSTERIOR ANÁLISE. - Na ação de execução, o réu é citado para 

pagamento sob pena de penhora, sendo que, apenas se frustradas as 

tentativas de recebimento do valor executado, devem ser tomadas demais 

medidas para satisfação do crédito. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0439.16.001009-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 

13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2016, publicação da súmula em 

02/09/2016). Posto isso, diante do não preenchimento dos requisitos 

caracterizadores da medida, quais sejam, a probabilidade do direito e o 

perigo de dano, indefiro o pedido de tutela de urgência, formulado na 

exordial. Cite-se a executada, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas processuais e 

honorários advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa (art. 827, caput, CPC). O mandado de 

citação, penhora, avaliação e depósito deve ser expedido em duas vias, a 

primeira com o propósito de promover a citação dos executados e a 

segunda com o objetivo de promover a penhora, avaliação e depósito, 

caso o débito não seja quitado no prazo legal (03 dias). Citada que seja a 

executada, o digno Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o mandado e a 

respectiva certidão, quando começará a correr o prazo dos embargos. 

Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via dos mandados, o digno Sr. Oficial de Justiça procederá, de imediato, à 

penhora de bens, a sua avaliação e ao depósito, lavrando-se o respectivo 

auto, e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada. Se 

não forem localizados da penhora, o digno Sr. Oficial de Justiça certificará 

detalhadamente as diligências realizadas, caso em que o Juiz poderá 

dispensar a intimação ou determinará novas diligências. No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será 

automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o 

pagamento em questão (§1º, art. 827, CPC). Caso a executada queira 

embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada do 

mandado de citação, independentemente de penhora, depósito e caução, 

esclarecendo que os embargos, via de regra, não terão efeito suspensivo 

(art. 919, caput, CPC). Oportunamente, voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005912-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA NATO (AUTOR(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))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, na pessoa de seus respectivos advogados, 

para que venham aos autos especificar as provas que ainda pretendem 

produzir. Prazo de 10 dias.
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002682-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COSTA NORTE COMERCIO DE PESCADO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195/O-O 

(ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT0014887A (ADVOGADO(A))

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT0016839A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO APARECIDO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que se manifeste acerca da certidão com 

diligência negativa apresentada pelo oficial de justiça, sob o Id 16162345.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005593-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA APARECIDA DE CAMPOS (REQUERENTE)

CELINA APARECIDA DOS SANTOS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANNE SANTI DE LIMA OAB - MT15435/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP0123514A (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, na pessoa de seus respectivos advogados, 

para que venham aos autos especificar as provas que ainda pretendem 

produzir. Prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007335-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA SOARES PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURICO QUEIROZ DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu advogado, para que se 

manifeste acerca da certidão com diligência negativa apresentada pelo 

oficial de justiça sob o Id 16141010.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000713-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FERREIRA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT23180/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, na pessoa de seus respectivos advogados, 

para que venham aos autos especificar as provas que ainda pretendem 

produzir. Prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007240-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN MARTINS CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114/O-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))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, na pessoa de seus respectivos advogados, 

para que venham aos autos especificar as provas que ainda pretendem 

produzir. Prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003968-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GARDENIA DE SOUSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora para apresentar sua réplica à Contestação 

apresentada nos autos. Prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003485-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO LUIZ DALTRO DE MELO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que se manifeste acerca da certidão com 

diligência negativa, apresentada pelo oficial de justiça sob o Id 16141014.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003463-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DE OLIVEIRA BATISTA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que se manifeste acerca da certidão com 

diligência negativa apresentada pelo oficial de justiça, sob o Id 15966729. 

Prazo de 05 dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 437887 Nr: 5637-84.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RHUANA PAULA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ELIAS PEREIRA DE 

PAULA - OAB:17399/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Vistos.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 339363 Nr: 7437-21.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELE GIL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURA COSMETICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 
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OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522

 Vistos.

 Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 14 de dezembro de 2018, às 

10h00min, ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade 

por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que a ausência injustificada de qualquer das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 339092 Nr: 7209-46.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURIENN SUELEN DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A - CLARO CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Vistos, etc.

Proceda à transferência do valor depositado judicialmente na conta única 

(fls. 121), para a conta bancária indicada pelo credor às fls. 133/134, eis 

que incontroverso.

Intime-se a autora pessoalmente, nos termos do art. 450,§ 3º, da CNGC, 

acerca da transferência efetuada.

Por outra banda, considerando que o credor cobra valor remanescente do 

débito, requerendo o cumprimento da sentença, intime-se a parte 

requerida/executada, para que pague o débito restante, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, §1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 310519 Nr: 6588-83.2013.811.0002

 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: AMAURILIO DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Autos nº 6588-83.2013.811.0002 - Id. 310519

 Vistos.

Cumpra-se integralmente o último parágrafo da decisão de fls. 92.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 255853 Nr: 13729-61.2010.811.0002

 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: ANDERSON COUTINHO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL ELIAS DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA RONDON 

PESSÔA DOS SANTOS - OAB:MT 8.700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO DE SOUSA 

REBOUÇAS - OAB:15.088

 Vistos, etc.

Considerando o lapso temporal transcorrido e a inércia da parte autora 

após a intimação de seu patrono, com fulcro no artigo 485, §1º, do Código 

de Processo Civil, intime-se pessoalmente a parte requerente, para que, 

em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 431495 Nr: 1829-71.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA BENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 429801 Nr: 694-24.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX NASCIMENTO DE REZENDE - 

OAB:MT 16.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:MT 13.333

 Autos nº 694-24.2016.811.0002 – Id. 429801

 Vistos.

Tendo em vista os embargos de declaração interpostos pela 

parterequerida (fls. 68/71), intime-se a parte embargada para se 

manifestar, nos termos do art. 1023, § 2º, do CPC.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 384062 Nr: 1457-59.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARQUES DE JESUS OLIVEIRA

 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

 Autos nº: 1457-59.2015.811.0002 – Código: 384062.

Vistos.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 392613 Nr: 6958-91.2015.811.0002

 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: PETRONILDO DELGADO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURA COSMETICOS S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91.311

 Vistos.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 370333 Nr: 19684-34.2014.811.0002

 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: JULIETE APARECIDA DE OLIVEIRA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE SANTOS FRANÇA - 

OAB:MT 16.457, ROBISSÂNIA DA SILVA FELIX - OAB:16766/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO BARÃO - OAB:MT 

8313

 Autos nº 19684-34.2014.811.0002 - Id. 370333

 Vistos.

Arquivem-se com as baixas e anotações legais.

Às providências.

 Várzea Grande/MT, 31 de outubro de 2018.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 490886 Nr: 8590-84.2017.811.0002

 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: LECL, ILCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UC-CDTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO RODRIGUES 

VILELA - OAB:22537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:7.627-A, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:MT 

7.627-A

 Vistos, etc.

Tendo em vista o interesse de menor, dê vista dos autos ao Ministério 

Público.

 Após, conclusos.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 332417 Nr: 1145-20.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELADIO VELOSO MAZARO

 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

 Vistos, etc.

1 - Proceda à transferência do valor depositado judicialmente na conta 

única (fls. 131/134), proceda à transferência dos valores depositados 

judicialmente na conta única para a conta bancária indicada pelo advogado 

(fls. 137).

Acaso o dinheiro seja depositado na conta do advogado, intime-se a 

autora pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC, acerca da 

transferência efetuada.

2 - Por outra banda, considerando que o credor cobra valor remanescente 

do débito, requerendo a execução da sentença (fls. 137/138), intime-se a 

parte requerida/executada, para que pague o débito restante, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, 

do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 3 - Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

4 - Remetam os autos ao Contador Judicial para computo das custas 

processuais, intimando a ré no seguimento ao pagamento. Prazo: 5 dias.

 5- Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 453894 Nr: 13578-85.2016.811.0002

 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: CAMILA STEFANE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA S/A (REDE CEMAT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSÃO JURE FERREIRA SALES 

- OAB:9372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT 3.127-A

 Vistos.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 453090 Nr: 13281-78.2016.811.0002

 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: CISINIO NUNES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, 

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CARRIJO - 

Defensora Pública Estadual. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:MT 16.846/A, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Vistos.

Especifiquem as partes requeridas as provas que porventura ainda 

pretendam produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 300612 Nr: 21286-31.2012.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROLUZ DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSULT GERENCIAMENTO DE RSICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DAMASCENO PERES - 

OAB:12553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS CARLOS 

TORQUATO SANTOS - OAB:SP 28.999

 Autos nº 21286-31.2012.811.0002 - Id. 300612

 Vistos.

Arquivem-se com as baixas e anotações legais.

Às providências.

 Várzea Grande/MT, 31 de outubro de 2018.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 446435 Nr: 10170-86.2016.811.0002

 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: SANTOS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO TRAXX DA AMAZONIA LTDA, DECIO 

JOSE MATOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:MT 9.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA LINHARES DE 

CASTRO - OAB:20559

 INTIMAÇÃO da parte Autora para efetuar o depóstio da diligência do 

Oficial de Justiça , no valor de 321,15 (trezentos e vinte e um reais, quinze 

centavos) conforme detalhado na certidão de fls.241, e/ou requerer o que 

entender de direito no prazo de 10 (dias).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 392078 Nr: 6617-65.2015.811.0002

 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: JEFERSON DIEGO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

(SEGURADORA LÍDER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILANA CRISTINA DA SILVA - 

OAB:16.636

 Autos nº: 6617-65.2015.811.0002 – Código: 392078.

Vistos.

 Intime-se a parte requerida para manifestar acerca do pedido de 

desistência de fls. 222. Prazo: 10 dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, conclusos para extinção do 

feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 442946 Nr: 8318-27.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 Autos nº: 8318-27.2016.811.0002 – Código: 442946.

Vistos.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 422550 Nr: 23317-19.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE DE ALMEIDA PITON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS 

LTDA- BRASTEMP, HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - 

OAB:MT 19.463/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154.695 SP, MARIANE N.TUNES DE OLIVEIRA TREMURA - 

OAB:13.645

 Autos nº 23317-19.2015.811.0002 – Id. 422550

Vistos.

Tendo em vista os embargos de declaração interpostos pela parte 

requerida (fls. 131/132), intime-se a parte embargada para se manifestar, 

nos termos do art. 1023, § 2º, do CPC.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 275993 Nr: 19376-03.2011.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 

LOURDES SOARES DE AZEVEDO, TALITA ZANATTA VOLOPONI FREITAS 

DE AZEVEDO, ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES SOARES DE AZEVEDO, ANA LUCIA 

ZANATTA VOLPONI FREITAS, G3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 9833A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Sumiyoshi 

Kawatake - OAB:10234/MT, FABIANA SUMIYOSHI KAWATAKE - 

OAB:10234/O, MICHELLE FERNANDA FORTES - OAB:MT 10.159

 Vistos.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 385282 Nr: 2210-16.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Autos nº 2210-16.2015.811.0002 – Id. 385282

Vistos.

Tendo em vista os embargos de declaração interpostos pela parte autora 

(fls. 103/104), intime-se a parte embargada para se manifestar, nos 

termos do art. 1023, § 2º, do CPC.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 226165 Nr: 6247-96.2009.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE IMOBILIARIA GLORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE MORAIS 

F U R L A N E T T I  -  O A B : 1 4 3 6 1 ,  S O L A N G E  A P A R E C I D A 

GONÇALVES-FAUSB - OAB:4533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Autos nº 6247-96.2009.811.0002 - Id. 226165

 Vistos.

Arquivem-se com as baixas e anotações legais.

Às providências.

 Várzea Grande/MT, 31 de outubro de 2018.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 283032 Nr: 1854-26.2012.811.0002

 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: ADRIELY ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVAG -CENTRO UNIVERSITARIO DE 

VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL S. TIRAPELLE - 
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OAB:OAB/MT 5.657-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RONDON 

PESSÔA DOS SANTOS - OAB:MT 8.700

 Autos nº 1854-26.2012.811.0002 - Id. 283032

 Vistos.

Arquivem-se com as baixas e anotações legais.

Às providências.

 Várzea Grande/MT, 31 de outubro de 2018.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 392765 Nr: 7050-69.2015.811.0002

 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: GIVALDO CONRADO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

(SEGURADORA LÍDER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT 8506-A

 Vistos.

 Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 14 de dezembro de 2018, às 

09h30min, ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade 

por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que a ausência injustificada de qualquer das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 284747 Nr: 3803-85.2012.811.0002

 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: CLEMENTINA BAILIOT CASSIMIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEL' ISOLA R. 

FRANTZ - OAB:10.625, ERONI PEDRO DA SILVA - OAB:9677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Autos nº 3803-85.2012.811.0002 - Id. 284747

 Vistos.

Arquivem-se com as baixas e anotações legais.

Às providências.

 Várzea Grande/MT, 31 de outubro de 2018.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 497079 Nr: 12223-06.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO FRANCISCO DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, CARLOS RICARDO DE SOUZA PIZATTO - 

OAB:MT 8.566, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 INTIMAÇÃO da parte requerida para manifestar-se nos autos acerca dos 

documentos juntados pela requerente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 440379 Nr: 6967-19.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINEU MATIAS DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Autos nº 6967-19.2016.811.0002 - Id. 440379

 Vistos.

Arquivem-se com as baixas e anotações legais.

Às providências.

 Várzea Grande/MT, 31 de outubro de 2018.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 111863 Nr: 7469-70.2007.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GERALDO COELHO, LEANDRA CRISTINA 

CHAGAS FERREIRA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO RODRIGUES TELES, NIVANIA 

RODRIGUES FERREIRA TELES, MARIA ANTONIA DE MORAES, PATRÍCIA 

CAROLINA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSÃO JURÊ FERREIRA SALES 

- OAB:9372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:MT 9.528

 Autos nº 7469-70.2007.811.0002 - Id. 111863

 Vistos.

Arquivem-se com as baixas e anotações legais.

Às providências.

 Várzea Grande/MT, 31 de outubro de 2018.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 406341 Nr: 14753-51.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO CARVALHO BAHIA, CARLA 

GABRIELA KIST MACHADO BAHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 403474 Nr: 5708-3.2015.811.0041

 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: GETÚLIO DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 
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SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184/A

 Vistos, etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 103/104, por meio da qual a 

parte requerida informa que efetuou o pagamento da condenação, e diante 

da concordância da parte autora (fls. 106) proceda à transferência dos 

valores depositados judicialmente na conta única para a conta bancária 

indicada pelo advogado.

Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 497084 Nr: 12228-28.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELICA LOUZADA NEPONOCENO FREITAS, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, CARLOS RICARDO DE SOUZA PIZATTO - 

OAB:MT 8.566, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 INTIMAÇÃO da parte requerida para manifestar-se nos autos acerca dos 

documentos juntados pela requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 494109 Nr: 44987-59.2016.811.0041

 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: PATRICIA ITALA DE ARRUDA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÔNATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:MT 20.920/O, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:, YASMIN P. N. 

LOPES - OAB:21.335/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Processo nº 44987-59.2016.8.11.0002 - Cód.494109

 Vistos.

Em face da petição de fls. 35/36, em que o autor requer a extinção do 

presente feito, nos termos do art. 200 do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do supracitado 

Estatuto.

Custas se houver, pela parte autora diante de sua desistência, conforme 

prevê o artigo 90 do CPC. Tais exigências, no entanto ficam suspensas, 

nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, uma vez que defiro o beneficio da 

justiça gratuita.

Sem condenação em honorários, ante a inexistência de contraditório.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 406363 Nr: 14774-27.2015.811.0002

 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: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIZETE ALVES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se a Sra. Gestora Judiciária quanto à tempestividade da 

contestação, bem como da impugnação à contestação.

Sem prejuízo do apontamento acima, especifiquem as partes as provas 

que porventura ainda pretendam produzir nos autos, justificando-as no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 382047 Nr: 28306-05.2014.811.0002

 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: JUVENAL DE OLIVEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SIVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos, etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 98/99, por meio da qual a parte 

requerida informa que efetuou o pagamento da condenação, e diante da 

concordância da parte autora (fls. 102) proceda à transferência dos 

valores depositados judicialmente na conta única para a conta bancária 

indicada pelo advogado.

Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 452164 Nr: 12854-81.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LAVAQUI SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:MT 4.903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14282, RENAN DOMINGUES BARROS - OAB:18.538

 Autos nº 12854-81.2016.811.0002 – Código 452164

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL proposta por PNEULÂNDIACOMERCIAL LTDA em 

desfavor de JOSE LAVAQUI SOBRINHO, pelos fatos e fundamentos 

expostos nos autos.

Devidamente citado o executado, se manifestou às fls. 27/28, informando 

o desinteresse em apresentar embargos à execução, oportunidade na 

qual pugnou pela juntada de comprovante de 30 % do montante devido 

(fls.32), requerendo o parcelamento do restante da divida em 06 parcelas 

sucessivas mensais.

Acostando aos autos os respectivos comprovantes de pagamento:

Parcela 01/06 de R$787,13 (Fls. 37/39);

Parcela 02/06 de R$792,63 (Fls. 40/42);

Parcela 03/06 de R$801,93(Fls. 45/48);

Parcela 04/06 de R$810,22 (Fls. 49/53);

Parcela 05/06 de R$817,89 (Fls. 54/58);

Parcela 06/06 de R$820,76 (Fls. 59/62).

Instado a se manifestar, o exequente manifestou-se às fls. 64, 

concordando com o cumprimento integral da dívida, requerendo a extinção 

do feito e consequentemente a liberação dos valores depositados pelo 

executado.

 É o relatório.

 Fundamento e decido.

Constato que a pretensão perseguida pelo exequente fora satisfeita, 

cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos.
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Verifica-se, portanto, que o objetivo da presente execução foi alcançado, 

qual seja, o adimplemento da obrigação, conforme dispõe o artigo 924, II, 

do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com resolução do 

mérito, ante a quitação integral dos débitos, nos termos do artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil.

Expeça-se o competente alvará na forma requerida às fls.64.

Custas pagas inicialmente.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 440286 Nr: 6919-60.2016.811.0002

 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: GIMENIA AUXILIADORA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER MILTON DA SILVA SOARES 

- OAB:MT 13.802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:21.714/PE

 Vistos.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 291321 Nr: 11032-96.2012.811.0002

 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: RODOLFO RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13741/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:325.150/SP, DANIELA PATINI - OAB:MT/11.660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654/MG

 Autos n° 11032-96.2012.811.0002 Código 291321

Vistos.

Compulsando aos autos, verifica-se que a parte requerida informa o 

cumprimento integral do acordo (fls.282/283).

Instada a se manifestar à parte autora informa a quitação do respectivo 

acordo (fls.285), nada mais tendo, portanto, a requerer nos autos.

 Dessa forma, remetam-se os autos ao arquivo.

 Às providencias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 498606 Nr: 13013-87.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIARLON SERAFIM NUNES, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 INTIMAÇÃO da parte requerida para manifestar-se nos autos acerca dos 

documentos juntados pela requerente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 380305 Nr: 26929-96.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICAEL BATISTA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Autos nº 26929-96.2014.811.0002 - Id. 380305

 Vistos.

Cumpra-se integralmente o último parágrafo da decisão de fls. 107.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 318757 Nr: 15141-22.2013.811.0002

 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: ADRIELLY ARAUJO MEDEIROS STELLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLEGARIO RODRIGUES DE MEDEIROS, ELIANA 

FERREIRA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - OAB:, PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - 

OAB:OAB/MT12.547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - OAB:

 Autos n° 15141-22.2013.811.0002 Código 318757

Vistos.

Compulsando aos autos, verifica-se que a minuta de acordo (fls.55/56) 

não foi devidamente assinada pela Defensora Pública, representante 

processual das partes.

Assim sendo, determino a intimação da Defensoria Pública para que no 

prazo de 10 (dez) dias, regularize a minuta de acordo, sob pena de não 

homologação do acordo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 428018 Nr: 26272-23.2015.811.0002

 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: ROBSON ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALITA BEATRICE DE MELO LOPES, MAPFRE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maryene dos Santos Cristo - 

OAB:MT 20.933, MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - 

OAB:14.826 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 Vistos.

Determino a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida de fls. 41.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 449595 Nr: 11690-81.2016.811.0002

 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: SANDRA GOMES JANUARIO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT

 Vistos.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 498 de 531



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 440006 Nr: 6793-10.2016.811.0002

 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: FERNANDA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

- OAB:MT 8.506-A

 Vistos.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 426857 Nr: 25561-18.2015.811.0002

 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: FRANCIELE DA CRUZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT

 Vistos.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 265290 Nr: 4231-04.2011.811.0002

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA VILELA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL ,INCORPORADORA E 

IMOBILÁRIA-VÁRZEA GRANDE-SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA 

- OAB:11145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILMAR DE ARRUDA CAMPOS 

LOPES FERRAZ - OAB:148100

 Autos nº 4231-04.2011.811.0002 – Id. 265290

Vistos.

Tendo em vista os embargos de declaração interpostos pela parte 

requerida (fls. 147/151), intime-se a parte embargada para se manifestar, 

nos termos do art. 1023, § 2º, do CPC.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 498610 Nr: 13017-27.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA BONDESPACHO ILDEFONSO BATISTA, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - 

OAB:MT 8.566, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 INTIMAÇÃO da parte requerida para manifestar-se nos autos acerca dos 

documentos juntados pela requerente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 433479 Nr: 3093-26.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THYAGO FELIPE DA COSTA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Autos nº 3093-26.2016.811.0002 – Id. 433479

 Vistos.

À vista dos pedidos de esclarecimento quanto laudo pericial formulado 

pela requerida às fls. 124, intime-se o perito para manifestar esclarecendo 

se existe nexo causal entre o acidente e a lesão atestada no tornozelo 

direito, no prazo de 10 (dias).

Após, intimem-se as partes para manifestarem em igual prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 419324 Nr: 21660-42.2015.811.0002

 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: MILSON PEREIRA DA SILVA, MARILEIDE PEREIRA 

GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS SANTA LAURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE CARNEIRO ARAUJO - 

OAB:14564/O, LUCILENE CARNEIRO XAVIER - OAB:7956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CRISTINA OS 

SANTOS - OAB:14507

 Vistos.

 Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 14 de dezembro de 2018, às 

10h30min, ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade 

por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que a ausência injustificada de qualquer das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 498609 Nr: 13016-42.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA DE OLIVEIRA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - 

OAB:MT 8.566, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 INTIMAÇÃO da parte requerida para manifestar-se nos autos acerca dos 

documentos juntados pela requerente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza
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 Cod. Proc.: 379810 Nr: 26609-46.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A

 Vistos.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 435615 Nr: 4414-96.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO RONEY BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Autos nº 4414-96.2016.811.0002 – Id. 435615

 Vistos.

Tendo em vista os embargos de declaração interpostos pela parte 

requerida (fls. 103), intime-se a parte embargada para se manifestar, nos 

termos do art. 1023, § 2º, do CPC.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 436599 Nr: 4928-49.2016.811.0002

 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: GERCY PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WARLEN LEMES DA SILVA - 

OAB:15085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Vistos.

 Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 14 de dezembro de 2018, às 

11h00min, ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade 

por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que a ausência injustificada de qualquer das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 432009 Nr: 2148-39.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR FONTES 

ASSUMPÇÃO - OAB:MT 13.279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos.

À vista dos pedidos de esclarecimento quanto laudo pericial formulado 

pela requerida às fls. 113, intime-se o perito para manifestar esclarecendo 

se existe nexo causal entre o acidente noticiado e a lesão sofrida, no 

prazo de 10 (dias).

Após, intimem-se as partes para manifestarem em igual prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004065-76.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA COSTA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT0016284A (ADVOGADO(A))

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT0021087A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004065-76.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANA PAULA DA COSTA SILVA RÉU: MRV PRIME XVII 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL, CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, 

DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E OUTROS PLEITOS proposta por 

ANA PAULA DA COSTA SILVA em desfavor de MRV PRIME XVII 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos. 

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo Id.8706177, 

pugnando pela homologação e extinção do feito. A requerida, no Id. 

9197444, informa o cumprimento do respectivo acordo, (comprovante de 

pagamento doc.9197457), requerendo assim a extinção do feito a fim de 

proceder à baixa definitiva dos autos. Vieram os autos conclusos. É o 

sucinto relatório. Fundamento. Decido. Observo que, os termos tratados 

no ajuste entabulado entre as partes versam sobre direitos disponíveis. 

Desse modo, HOMOLOGO por sentença o inteiro teor do ajuste 

combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, alínea “b”, do NCPC. As partes ficam dispensadas do pagamento 

de custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. Todavia, a 

parte autora é beneficiária da justiça gratuita. 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, 

31 de outubro de 2018. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19984 Nr: 722-95.1993.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito B. de Campos Curado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA NOVIS NEVES 

PEREIRA LIMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BENEDITO B. DE CAMPOS CURADO, 

CNPJ: 03216710000141, Inscrição Estadual: 13069652-8. atualmente em 

local incerto e não sabido
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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$ 1.897,42 (Um mil e oitocentos e noventa e sete 

reais e quarenta e dois 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, 31 de outubro de 2018

Veridiana Chueiri Pompeu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 415781 Nr: 19766-31.2015.811.0002

 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: WWSDS, KATIA CRISTINA WEIMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANNA BARROS SABER - 

OAB:19.452, HEBER AZIZ SABER - OAB:9825/MT, NAYARA DIAS 

CARDOSO PORTO CARRERO - OAB:17846, RODOLFO FERNANDO 

BORGES - OAB:13506

 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$ 8.000,00 (oito mil reais), 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$ 800,00 

(oitocentos 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004813-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE SOUZA 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)

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 previdenciária, declaro o feito saneado. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04/12/2018 às 14:00 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 

arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007219-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO EMILIANO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Ante o teor da petição retro, e 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 05/12/2018 às 14:00 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 

arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008627-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA BARBOSA SABIOLI (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, 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 
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instrução e julgamento para o dia 04/12/2018 às 14:15 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 

arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003374-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DA SILVA (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, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. A preliminar de 

prescrição quinquenal será analisada com o mérito. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04/12/2018 às 14:30 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 

arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003933-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. A preliminar de 

prescrição quinquenal será analisada com o mérito. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04/12/2018 às 14:45 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 

arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009911-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELITA PEROVANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES LEIRIAO OAB - MT3669/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça e prioridade, bem como acolho a 

emenda a inicial para fazer constar no polo passivo da demanda o Estado 

de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande-MT (id 16317431). 

Anote-se. Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação 

de fazer com pedido expresso de tutela de urgência proposta por Celita 

Perovano da Silva, neste ato assistido por sua irmã Lourdes do Carmo 

Perovano Souza em face do Estado de Mato Grosso, do Município de 

Várzea Grande e do MT Saúde, alegando, em resumo, que possui 76 anos 

de idade e encontra-se internada no Pronto-socorro de Várzea Grande 

desde o dia 04/11/2018, com rebaixamento de nível de consciência, 

necessitando com urgência de transferência para Unidade de Terapia 

Intensiva – UTI. É a síntese necessária. DECIDO. É certo que o Estado tem 

o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para promoção, proteção e recuperação da saúde (CF. artigo 196 da CF). 

No caso em exame, de acordo com os documentos clínicos acostados, de 

fato a parte Requerente comprovou que necessita de internação em 

Unidade de Terapia Intensiva - UTI, com urgência, conforme pedido 

médico. Deste modo, comprovada a necessidade e urgência para que seja 

realizada a internação em UTI. Estão presentes, portanto, os requisitos 

para a tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, a tutela de 

urgência antecipada determinando que os Requeridos realizem a 

internação da parte Autora em UTI, no prazo de até 72 (setenta e duas) 

horas. Indefiro o pedido de aplicação de multa diária. Citem-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). Comunique-se a Secretaria de Estado de Saúde, 

por meio da Assessoria de Demandas Judiciais da presente decisão, no 

e-mail apoiojudicialsaude@ses.mt.gov.br. Determino o cumprimento do 

mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), 

servindo a cópia da decisão como mandado. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com urgência.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001504-79.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA FABIANA XAVIER DA SILVA MELO OAB - MT19677/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Cumpra-se o ordenado no Termo de Audiência.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1007656-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE MT 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO JOSE CORREA PEDROSO DE BARROS (RÉU)

EDIL MOREIRA DA COSTA (RÉU)

ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA (RÉU)

DENIVALDO PEREIRA (RÉU)

MARJA CELINI PUGSLEY DO PRADO (RÉU)

CHARLES CAETANO ROSA (RÉU)

ISABELA CRISTINA PENEDO DE FREITAS GUIMARAES (RÉU)

WANDERLEY CERQUEIRA (RÉU)

ANTONIO GONCALO PEDROSO MANINHO DE BARROS (RÉU)

MATEUS MAGALHAES (RÉU)

BENEDITO FRANCISCO CURVO (RÉU)

EXECTIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/A (RÉU)

ANTONIO CARDOSO DE ANDRADE NETO (RÉU)

ALAN FABIO PRADO ZANATTA (RÉU)

JOAO MADUREIRA DOS SANTOS (RÉU)

CETAP DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI (RÉU)

FABIO SAAD (RÉU)

HILTON GUSMAO ALVES (RÉU)

DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON DA SILVA OAB - MT17056/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARBATO DA SILVA OAB - MT0009633A (ADVOGADO(A))

REGYS FERNANDO DOS SANTOS CERQUEIRA OAB - MT23481/O 

(ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO(A))

BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI OAB - MT24021/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos, I) Tão logo proferida a decisão de segunda instância no agravo de 

instrumento, que limitou o bloqueio de valores e bens à quantia máxima de 

R$ 767.800,00 (setecentos e sessenta e sete mil e oitocentos reais), 

comparecem os requeridos (Dibox-Distribuidora de Produtos Alimentícios 

Broker Ltda, Cetap Distribuição de Produtos Alimentícios Eirelli, Exectis 

Administração e Participação S/A e Marja Celine Pugsley do Prado Zugair) 

através da peça de Id. 15913138 e pleiteiam a liberação dos bens 

constritos. Assim, por verificar que o lote urbano com área de 4.282, 50 

m², situado no loteamento denominado “Cerrado’s” identificado nos autos 

(págs. 50-51 – Id. 10747551), com matrícula 74.401, ficha 1, livro 2, do 

Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Várzea Grande, avaliado 

em R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais), é 

suficiente para atender à medida cautelar intentada, defiro o pedido das 

partes demandadas no sentido de ordenar a suspensão e baixa dos 

demais bloqueios efetuados sobre outros bens, móveis ou imóveis. II) 

Quanto ao valores constritos aguarde-se o decurso de prazo para 

manifestação do Ministério Público. Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1007656-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE MT 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO JOSE CORREA PEDROSO DE BARROS (RÉU)

EDIL MOREIRA DA COSTA (RÉU)

ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA (RÉU)

DENIVALDO PEREIRA (RÉU)

MARJA CELINI PUGSLEY DO PRADO (RÉU)

CHARLES CAETANO ROSA (RÉU)

ISABELA CRISTINA PENEDO DE FREITAS GUIMARAES (RÉU)

WANDERLEY CERQUEIRA (RÉU)

ANTONIO GONCALO PEDROSO MANINHO DE BARROS (RÉU)

MATEUS MAGALHAES (RÉU)

BENEDITO FRANCISCO CURVO (RÉU)

EXECTIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/A (RÉU)

ANTONIO CARDOSO DE ANDRADE NETO (RÉU)

ALAN FABIO PRADO ZANATTA (RÉU)

JOAO MADUREIRA DOS SANTOS (RÉU)

CETAP DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI (RÉU)

FABIO SAAD (RÉU)

HILTON GUSMAO ALVES (RÉU)

DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON DA SILVA OAB - MT17056/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARBATO DA SILVA OAB - MT0009633A (ADVOGADO(A))

REGYS FERNANDO DOS SANTOS CERQUEIRA OAB - MT23481/O 

(ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO(A))

BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI OAB - MT24021/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos, I) Tão logo proferida a decisão de segunda instância no agravo de 

instrumento, que limitou o bloqueio de valores e bens à quantia máxima de 

R$ 767.800,00 (setecentos e sessenta e sete mil e oitocentos reais), 

comparecem os requeridos (Dibox-Distribuidora de Produtos Alimentícios 

Broker Ltda, Cetap Distribuição de Produtos Alimentícios Eirelli, Exectis 

Administração e Participação S/A e Marja Celine Pugsley do Prado Zugair) 

através da peça de Id. 15913138 e pleiteiam a liberação dos bens 

constritos. Assim, por verificar que o lote urbano com área de 4.282, 50 

m², situado no loteamento denominado “Cerrado’s” identificado nos autos 

(págs. 50-51 – Id. 10747551), com matrícula 74.401, ficha 1, livro 2, do 

Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Várzea Grande, avaliado 

em R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais), é 

suficiente para atender à medida cautelar intentada, defiro o pedido das 

partes demandadas no sentido de ordenar a suspensão e baixa dos 

demais bloqueios efetuados sobre outros bens, móveis ou imóveis. II) 

Quanto ao valores constritos aguarde-se o decurso de prazo para 

manifestação do Ministério Público. Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1007656-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE MT 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO JOSE CORREA PEDROSO DE BARROS (RÉU)

EDIL MOREIRA DA COSTA (RÉU)

ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA (RÉU)

DENIVALDO PEREIRA (RÉU)

MARJA CELINI PUGSLEY DO PRADO (RÉU)

CHARLES CAETANO ROSA (RÉU)

ISABELA CRISTINA PENEDO DE FREITAS GUIMARAES (RÉU)

WANDERLEY CERQUEIRA (RÉU)

ANTONIO GONCALO PEDROSO MANINHO DE BARROS (RÉU)

MATEUS MAGALHAES (RÉU)

BENEDITO FRANCISCO CURVO (RÉU)

EXECTIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/A (RÉU)

ANTONIO CARDOSO DE ANDRADE NETO (RÉU)

ALAN FABIO PRADO ZANATTA (RÉU)

JOAO MADUREIRA DOS SANTOS (RÉU)
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CETAP DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI (RÉU)

FABIO SAAD (RÉU)

HILTON GUSMAO ALVES (RÉU)

DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON DA SILVA OAB - MT17056/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARBATO DA SILVA OAB - MT0009633A (ADVOGADO(A))

REGYS FERNANDO DOS SANTOS CERQUEIRA OAB - MT23481/O 

(ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO(A))

BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI OAB - MT24021/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos, I) Tão logo proferida a decisão de segunda instância no agravo de 

instrumento, que limitou o bloqueio de valores e bens à quantia máxima de 

R$ 767.800,00 (setecentos e sessenta e sete mil e oitocentos reais), 

comparecem os requeridos (Dibox-Distribuidora de Produtos Alimentícios 

Broker Ltda, Cetap Distribuição de Produtos Alimentícios Eirelli, Exectis 

Administração e Participação S/A e Marja Celine Pugsley do Prado Zugair) 

através da peça de Id. 15913138 e pleiteiam a liberação dos bens 

constritos. Assim, por verificar que o lote urbano com área de 4.282, 50 

m², situado no loteamento denominado “Cerrado’s” identificado nos autos 

(págs. 50-51 – Id. 10747551), com matrícula 74.401, ficha 1, livro 2, do 

Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Várzea Grande, avaliado 

em R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais), é 

suficiente para atender à medida cautelar intentada, defiro o pedido das 

partes demandadas no sentido de ordenar a suspensão e baixa dos 

demais bloqueios efetuados sobre outros bens, móveis ou imóveis. II) 

Quanto ao valores constritos aguarde-se o decurso de prazo para 

manifestação do Ministério Público. Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1007656-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE MT 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO JOSE CORREA PEDROSO DE BARROS (RÉU)

EDIL MOREIRA DA COSTA (RÉU)

ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA (RÉU)

DENIVALDO PEREIRA (RÉU)

MARJA CELINI PUGSLEY DO PRADO (RÉU)

CHARLES CAETANO ROSA (RÉU)

ISABELA CRISTINA PENEDO DE FREITAS GUIMARAES (RÉU)

WANDERLEY CERQUEIRA (RÉU)

ANTONIO GONCALO PEDROSO MANINHO DE BARROS (RÉU)

MATEUS MAGALHAES (RÉU)

BENEDITO FRANCISCO CURVO (RÉU)

EXECTIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/A (RÉU)

ANTONIO CARDOSO DE ANDRADE NETO (RÉU)

ALAN FABIO PRADO ZANATTA (RÉU)

JOAO MADUREIRA DOS SANTOS (RÉU)

CETAP DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI (RÉU)

FABIO SAAD (RÉU)

HILTON GUSMAO ALVES (RÉU)

DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON DA SILVA OAB - MT17056/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARBATO DA SILVA OAB - MT0009633A (ADVOGADO(A))

REGYS FERNANDO DOS SANTOS CERQUEIRA OAB - MT23481/O 

(ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO(A))

BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI OAB - MT24021/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos, I) Tão logo proferida a decisão de segunda instância no agravo de 

instrumento, que limitou o bloqueio de valores e bens à quantia máxima de 

R$ 767.800,00 (setecentos e sessenta e sete mil e oitocentos reais), 

comparecem os requeridos (Dibox-Distribuidora de Produtos Alimentícios 

Broker Ltda, Cetap Distribuição de Produtos Alimentícios Eirelli, Exectis 

Administração e Participação S/A e Marja Celine Pugsley do Prado Zugair) 

através da peça de Id. 15913138 e pleiteiam a liberação dos bens 

constritos. Assim, por verificar que o lote urbano com área de 4.282, 50 

m², situado no loteamento denominado “Cerrado’s” identificado nos autos 

(págs. 50-51 – Id. 10747551), com matrícula 74.401, ficha 1, livro 2, do 

Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Várzea Grande, avaliado 

em R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais), é 

suficiente para atender à medida cautelar intentada, defiro o pedido das 

partes demandadas no sentido de ordenar a suspensão e baixa dos 

demais bloqueios efetuados sobre outros bens, móveis ou imóveis. II) 

Quanto ao valores constritos aguarde-se o decurso de prazo para 

manifestação do Ministério Público. Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1007656-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE MT 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO JOSE CORREA PEDROSO DE BARROS (RÉU)

EDIL MOREIRA DA COSTA (RÉU)

ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA (RÉU)

DENIVALDO PEREIRA (RÉU)

MARJA CELINI PUGSLEY DO PRADO (RÉU)

CHARLES CAETANO ROSA (RÉU)

ISABELA CRISTINA PENEDO DE FREITAS GUIMARAES (RÉU)

WANDERLEY CERQUEIRA (RÉU)

ANTONIO GONCALO PEDROSO MANINHO DE BARROS (RÉU)

MATEUS MAGALHAES (RÉU)

BENEDITO FRANCISCO CURVO (RÉU)

EXECTIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/A (RÉU)

ANTONIO CARDOSO DE ANDRADE NETO (RÉU)

ALAN FABIO PRADO ZANATTA (RÉU)

JOAO MADUREIRA DOS SANTOS (RÉU)

CETAP DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI (RÉU)

FABIO SAAD (RÉU)

HILTON GUSMAO ALVES (RÉU)

DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON DA SILVA OAB - MT17056/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARBATO DA SILVA OAB - MT0009633A (ADVOGADO(A))

REGYS FERNANDO DOS SANTOS CERQUEIRA OAB - MT23481/O 

(ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO(A))

BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI OAB - MT24021/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos, I) Tão logo proferida a decisão de segunda instância no agravo de 

instrumento, que limitou o bloqueio de valores e bens à quantia máxima de 

R$ 767.800,00 (setecentos e sessenta e sete mil e oitocentos reais), 

comparecem os requeridos (Dibox-Distribuidora de Produtos Alimentícios 

Broker Ltda, Cetap Distribuição de Produtos Alimentícios Eirelli, Exectis 

Administração e Participação S/A e Marja Celine Pugsley do Prado Zugair) 

através da peça de Id. 15913138 e pleiteiam a liberação dos bens 

constritos. Assim, por verificar que o lote urbano com área de 4.282, 50 

m², situado no loteamento denominado “Cerrado’s” identificado nos autos 

(págs. 50-51 – Id. 10747551), com matrícula 74.401, ficha 1, livro 2, do 

Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Várzea Grande, avaliado 

em R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais), é 

suficiente para atender à medida cautelar intentada, defiro o pedido das 

partes demandadas no sentido de ordenar a suspensão e baixa dos 

demais bloqueios efetuados sobre outros bens, móveis ou imóveis. II) 

Quanto ao valores constritos aguarde-se o decurso de prazo para 

manifestação do Ministério Público. Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002627-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ZACARIAS DA COSTA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1002627-44.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: RENATO ZACARIAS DA COSTA Requerido: 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora para, querendo, no prazo de quinze dias, juntar contrarrazões ao 

recurso tempestivamente protocolado. 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, 5 de novembro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006291-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MARCONDES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006291-20.2017.8.11.0002. AUTOR(A): JONAS MARCONDES RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intime-se a parte requerente para 

apresentar a resposta do pedido administrativo realizado. Após, 

conclusos para outras deliberações. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 22 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008521-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DAIANE DE CAMPOS SANTOS OAB - MT22730/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, etc. Sobre a contestação de ID n.º16046124, manifeste-se a parte 

autora, no prazo legal. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002217-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH DE JESUS VALENTIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (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: 

1002217-83.2018.8.11.0002. REQUERENTE: RUTH DE JESUS VALENTIM 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 

Cite-se a Autarquia/requerida para, querendo, responder à ação no prazo 

legal, com as observâncias e advertências legais. Apresentada a 

contestação e alegando-se nesta qualquer das hipóteses previstas no art. 

337 do NCPC, à parte autora para impugná-la no prazo de 15 dias (art. 351 

e 352 do NCPC). Diante da manifestação expressa da parte autora de não 

estar em condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, DEFIRO os benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 4º da Lei 1.060/50. 

Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 25 de outubro de 2018. 

ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000705-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA NUNES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000705-65.2018.8.11.0002. REQUERENTE: LUCINDA NUNES SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

Vistos. Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99 

do Código de Processo Civil. Almeja o requerente a concessão de tutela 

de urgência a fim de receber o benefício previdenciário de pensão por 

morte rural. Pois bem, a tutela será de urgência quando, nos termos do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, “houver elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Assim, a tutela de urgência reclama a observância do 

requerimento da parte, dos elementos de convicção que evidenciem a 

probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Contudo, o presente caso exige maiores dilações probatórias, 

tendo em vista que a referida concessão necessita da realização e 

especificação de outras provas e análises, ou seja, neste momento, não 

há como formular juízo de forte probabilidade sobre a pretensão da 

requerente, sendo necessário ultrapassar a fase instrutória. Diante do 

exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos pelo artigo 300 do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Outrossim, CITE-SE o requerido para responder a ação, no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 26 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009231-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITA PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009231-55.2017.8.11.0002. REQUERENTE: CARLITA PEREIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos. Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Almeja o requerente a concessão 

de tutela de urgência a fim de receber aposentadoria por idade rural. Pois 

bem, a tutela será de urgência quando, nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, “houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Assim, a tutela de urgência reclama a observância do 

requerimento da parte, dos elementos de convicção que evidenciem a 

probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Contudo, o presente caso exige maiores dilações probatórias, 

tendo em vista que a referida concessão necessita da realização e 

especificação de outras provas e análises, ou seja, neste momento, não 

há como formular juízo de forte probabilidade sobre a pretensão da 

requerente, sendo necessário ultrapassar a fase instrutória. Diante do 

exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos pelo artigo 300 do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Outrossim, CITE-SE o requerido para responder a ação, no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 26 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003980-90.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SANTOS DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE OAB - MT0015578A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003980-90.2016.8.11.0002. AUTOR(A): BENEDITO SANTOS DE MORAES 

RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos em saneador. O processo 

está em ordem, não há preliminares arguidas, as partes são legítimas e 

estão representadas, encontram-se presentes, portanto, os pressupostos 

de constituição e desenvolvimento válido do processo. Verifico que a 

parte requerida pediu pelo recebimento do recurso de apelação, ocorre 

que ainda não há sentença nos autos, razão pela qual, indefiro o pedido. 

Indefiro também o pedido de realização de pericia contábil, por ser tal 

medida cabível em fase de liquidação de sentença por arbitramento. 

Assim, por não haver questões processuais pendentes a serem 

decididas, dou por saneado o processo. Intimem-se as partes para 

apresentarem as suas derradeiras alegações Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 26 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007856-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes para apresentarem as alegações finais, 

no prazo legal. Após, concluso para sentença. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004064-91.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA FONTES DE CAMPOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO OAB - MT9822/O (ADVOGADO(A))

ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES OAB - MT15557/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes para apresentarem as alegações finais, 

no prazo legal. Após, concluso para sentença. Int.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000141-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THALLES FERNANDO DE ANDRADE MONTEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYNE RAMMINGER PISSANTI OAB - MT12120/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretario de Administração do Município de Varzea Grande (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar 

ajuizado por THALLES FERNANDO DE ANDRADE em face da autoridade 

apontada como coatora o SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Pretende a parte Impetrante que seja 

efetuada a análise do pedido contido no Requerimento Administrativo 

protocolado. Pois bem. Para a concessão de liminar em Mandado de 

Segurança, cabe ao impetrante demonstrar o preenchimento dos 

requisitos atinentes à medida cautelar, bem como aqueles especialmente 

dispostos na Lei 12.016/2009. Presentes os requisitos à concessão da 

medida liminar, para que a autoridade responda ao pleito de progressão 

funcional de forma definitiva. A omissão da Administração já se estende 

por anos, valendo ressaltar que a impetrante protocolou o requerimento 

administrativo em 05 de maio de 2015 junto a Secretaria de Administração 

do Município gerando o processo 305579/2015 e mais tarde com o pedido 

do impetrante gerou outro protocolo n.º462332/17 e que até o presente 

momento não obteve resposta, afrontando à eficiência e à duração 

razoável do processo. Presente, portanto, o fundamento relevante, o 

perigo na demora reside no prejuízo diário que vem sofrendo a impetrante 

com a omissão da autoridade coatora. Assim, defiro a medida liminar 

pleiteada para determinar que a Autoridade Impetrada responda 

definitivamente ao requerimento administrativo – primeiro protocolo gerou 

nº 305579/2015 segundo protocolo n.º462332/17 no prazo de dez dias da 

presente decisão. Intime-se a autoridade impetrada desta decisão, pois já 

prestadas as informações, bem como dê-se ciência à pessoa jurídica 

interessada, nos termos da Lei de Mandado de Segurança. Servirá a 

presente como mandado e ofício, devendo ser cumprida pela própria 

impetrante, juntando aos autos cópia do protocolo junto ao órgão 

responsável no prazo de 48 horas. Após, abra-se vista ao representante 

do Ministério Público, para sua manifestação, dentro do prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias. Com ou sem o parecer do Ministério 

Público, voltem os autos conclusos para a decisão (art. 12 da Lei nº 

12.016/2009). Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005398-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINA APARECIDA DE FIGUEIREDO (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))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte REQUERENTE para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006864-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA CAVALCANTE SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007437-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DOMINGOS DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009283-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELCIR ANIBIO ZMYSLONY OAB - PR29755 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CHARME REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009283-17.2018.8.11.0002. REQUERENTE: MUNICIPIO DE MARECHAL 

CANDIDO RONDON REQUERIDO: CHARME REPRESENTACOES 

COMERCIAIS LTDA - ME Vistos. Cumpra-se servindo esta de mandado. 

Após, devolva-se com nossas homenagens. VÁRZEA GRANDE, 17 de 

outubro de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009415-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE UNIFLOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA MARTINEZ OAB - PR23809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009415-74.2018.8.11.0002. REQUERENTE: MUNICIPIO DE UNIFLOR 

REQUERIDO: SIDNEY FERREIRA DA SILVA Vistos. Cumpra-se servindo 

esta de mandado. Após, devolva-se com nossas homenagens. VÁRZEA 

GRANDE, 17 de outubro de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009306-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS AUXILIADORA DE ALMEIDA CAMPOS OAB - MT15775/O 

(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 DECISÃO Processo: 

1009306-60.2018.8.11.0002. REQUERENTE: JOSIANE DA SILVA MORAES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Defiro o pedido de 

Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Almeja o requerente a concessão de tutela de urgência a fim de que a 

administração estadual renove o seu ato de nomeação para o cargo que 

se encontrava classificada. Pois bem, a tutela será de urgência quando, 

nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, “houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Assim, a tutela de urgência reclama a 

observância do requerimento da parte, dos elementos de convicção que 

evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Contudo, o presente caso exige maiores 

dilações probatórias, tendo em vista que a referida concessão necessita 

da realização e especificação de outras provas e análises, ou seja, neste 

momento, não há como formular juízo de forte probabilidade sobre a 

pretensão da requerente, sendo necessário ultrapassar a fase instrutória. 

Diante do exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos pelo artigo 

300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Outrossim, CITE-SE o requerido para responder a ação, no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 19 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008753-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DA SILVA - MINERADORA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte Impetrante para apresentar comprovante de depósito de diligência 

devendo recolher valor referente à diligência do Senhor Oficial de Justiça, 

a ser realizado com acesso ao link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

emissão de guia de depósito para de pagamento e comprovação nos 

autos. Ressalte-se que os autos permanecerão aguardando a 

comprovação do depósito para devido cumprimento da ordem judicial 

proferida. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001318-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APPARECIDA DE LOURDES ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos para intimar 

a parte apelada para, querendo, contrarrazoar no prazo 15 dias, o 

recurso de apelação tempestivamente interposto. Izabela Gomes da Silva 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008192-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA BENEDITA 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)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009495-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADVANIL INACIA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT14948/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009495-38.2018.8.11.0002. AUTOR(A): ADVANIL INACIA DE CAMPOS 

RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Defiro o pedido de Justiça 

Gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Almeja o 

requerente a concessão de tutela de urgência a fim de que seja 

determinando às autoridades competentes que procedam imediatamente, 

sob as penas da lei, a incorporação à próxima remuneração do 

Requerente, do percentual de 11,98% resultante da conversão em 

proventos e vencimentos em URV. Pois bem, a tutela será de urgência 

quando, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, “houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Assim, a tutela de urgência reclama 

a observância do requerimento da parte, dos elementos de convicção que 

evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Contudo, o presente caso exige maiores 

dilações probatórias, tendo em vista que a referida concessão necessita 

da realização e especificação de outras provas e análises, ou seja, neste 

momento, não há como formular juízo de forte probabilidade sobre a 

pretensão da requerente, sendo necessário ultrapassar a fase instrutória. 

Diante do exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos pelo artigo 

300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Outrossim, CITE-SE o requerido para responder a ação, no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 19 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1007726-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA LIMA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GONCALVES MELADO OAB - MT8524-O (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 DECISÃO Processo: 

1007726-92.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ANA LUCIA LIMA DE JESUS 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Defiro o 

pedido de Justiça Gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil. Almeja o requerente a concessão de tutela de urgência a 

fim de receber o benefício previdenciário de salário maternidade rural. Pois 

bem, a tutela será de urgência quando, nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, “houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Assim, a tutela de urgência reclama a observância do 

requerimento da parte, dos elementos de convicção que evidenciem a 

probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Contudo, o presente caso exige maiores dilações probatórias, 

tendo em vista que a referida concessão necessita da realização e 

especificação de outras provas e análises, ou seja, neste momento, não 

há como formular juízo de forte probabilidade sobre a pretensão da 

requerente, sendo necessário ultrapassar a fase instrutória. Diante do 

exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos pelo artigo 300 do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Outrossim, CITE-SE o requerido para responder a ação, no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 22 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007756-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUZIRIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O 

(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: 

1007756-30.2018.8.11.0002. REQUERENTE: EUZIRIA MARIA DA SILVA 

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, 22 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008428-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT0012066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008428-38.2018.8.11.0002. AUTOR(A): JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008670-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAYS KARLA MACIEL COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA MARA GONÇALVES OAB - MT10740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008670-94.2018.8.11.0002. AUTOR(A): THAYS KARLA MACIEL COSTA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Manifestem-se as partes 

acerca do cumprimento da liminar retro concedida. Após, conclusos. Int. 

VÁRZEA GRANDE, 22 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008953-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE MARQUES DE SOUZA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008953-20.2018.8.11.0002. REQUERENTE: LUCIANE MARQUES DE 

SOUZA REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009014-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIL MARIA DE SOUZA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009014-75.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ELENIL MARIA DE SOUZA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009055-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILITINA MARIA DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009055-42.2018.8.11.0002. REQUERENTE: MILITINA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 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 
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outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009123-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAUAY CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (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: 

1009123-89.2018.8.11.0002. REQUERENTE: KAUAY CAMPOS DA SILVA 

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, 22 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009240-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO MARQUES DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009240-80.2018.8.11.0002. AUTOR(A): CONCEICAO MARQUES DE 

MORAIS RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009247-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS CLEYTON SIQUEIRA LIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009247-72.2018.8.11.0002. AUTOR(A): ELIAS CLEYTON SIQUEIRA LIRA 

RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009637-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZEA BENETITA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (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: 

1009637-42.2018.8.11.0002. REQUERENTE: LUZEA BENETITA DE JESUS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009673-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA VERGINIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009673-84.2018.8.11.0002. AUTOR(A): LAURA VERGINIA DA SILVA 

RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA 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, 25 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009675-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEMIR LEMES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009675-54.2018.8.11.0002. AUTOR(A): JOEMIR LEMES FERREIRA RÉU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Homologo pedido de desistência 

da parte requerente, bem como JULGO EXTINTO o feito sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Arquive-se com as baixas de estilo. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 25 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009790-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANDO MAYK DE CAMPOS FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (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: 

1009790-75.2018.8.11.0002. REQUERENTE: GIOVANDO MAYK DE 

CAMPOS FLORES 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, 

30 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007075-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIR DE JESUS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL OAB - MT21562/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, e tendo em vista novos documentos 

retro juntados, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias manifestar, com fulcro no art. 437.§1º, 

do CPC Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009078-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA DELGUINGARO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE OAB - MT0019689A 

(ADVOGADO(A))

SANDRA FORTUNATO UEMA OAB - MT22917/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006291-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MARCONDES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006291-20.2017.8.11.0002. AUTOR(A): JONAS MARCONDES RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intime-se a parte requerente para 

apresentar a resposta do pedido administrativo realizado. Após, 

conclusos para outras deliberações. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 22 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007075-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIR DE JESUS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL OAB - MT21562/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, e tendo em vista novos documentos 

retro juntados, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias manifestar, com fulcro no art. 437.§1º, 

do CPC Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008521-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DAIANE DE CAMPOS SANTOS OAB - MT22730/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, etc. Sobre a contestação de ID n.º16046124, manifeste-se a parte 

autora, no prazo legal. Int.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004227-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOILCI RODRIGUES SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISTANIO GOMES DA SILVA OAB - MT2631/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Juarez Toledo Pizza Diretor Executivo do previvag (IMPETRADO)

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE 

(IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar 

ajuizado por JOILCI RODRIGUES SILVA em face da autoridade apontada 

como coatora INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE - PREVIVAG Diretor executivo JUAREZ 

TOLEDO PIZZA. Objetivando provimento jurisdicional que determine a 

imediata conclusão do requerimento administrativo do Benefício de 

Aposentadoria especial. A impetrante relata que requereu seu benefício 

de aposentadoria especial por ter laborado por mais de 25 anos 

ininterruptos no Hospital e Pronto Socorro de Várzea Grande onde 

protocolou o pedido no dia 14/02/2018 sob o n.º 123/18, posteriormente 

sob o n.º 2018-04.26107P-2018. O pedido fora analisado pela autoridade 

coatora e indeferido sob a alegação de que a segurada apresentou o PPP, 

contudo, o referido documento descreve as atividades exercidas pela 

requerente foi puramente administrativo sem quaisquer contato com 

agentes nocivos a sua saúde. Informa a impetrante que protocolou um 

novo PPP, requerendo sua juntada na data de 27 de março de 2018 com 

parecer médico firmado pelo Senhor Doutor Zenildo P. Sampaio, médico do 

trabalho CRM-MT 2801, sem análise até a presente data. Nos termos do 

artigo 7º, III, da lei que regulamenta o Mandado de Segurança, o juiz 

determinará a suspensão do ato impugnado desde que atendidos dois 

requisitos, quais sejam: i) a existência de fundamento relevante e ii) que 

do ato impugnado resulte a ineficácia da medida. No tocante a demora na 

análise do requerimento administrativo junto a PREVIVAG, estão presentes 

os requisitos à concessão da medida liminar, para que a autoridade 

responda ao pleito do requerimento da aposentadoria especial. No caso 

concreto, a omissão da Administração já se estende há tempos, valendo 

ressaltar que a parte Impetrante protocolou o requerimento administrativo 

em 14/02/2018 e pedido de reanalise em 27/03/2018, e até o presente 

momento não obteve resposta, em evidente afronta à eficiência e à 

duração razoável do processo. Presente, portanto, o fundamento 

relevante, o perigo na demora reside no prejuízo diário que vem sofrendo 

a parte Impetrante com a omissão estatal. Assim, defiro parcialmente a 

medida liminar pleiteada para determinar que a Autoridade Impetrada 

responda definitivamente ao requerimento de aposentadoria especial de 

n.º 2018-04.26107P-2018, no prazo de dez dias da presente decisão. 

Intime-se a autoridade impetrada desta decisão. Notifique-se a autoridade 

apontada como coatora, com a presente decisão, a segunda via da inicial, 

bem como fotocópia dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações que julgar necessárias (art. 7º, I, da Lei 

12.016/2009). Expeça-se ofício ao órgão de representação judicial da 

pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial, para que tome 

ciência da presente ação e, querendo ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 

12.016/2009). Decorrido o prazo, com ou sem informações, abra-se vista 

ao representante do Ministério Público, para sua manifestação, dentro do 

prazo improrrogável de 10 (dez) dias. Com ou sem o parecer do Ministério 

Público, voltem os autos conclusos para sentença (art. 12 da Lei nº 

12.016/2009). Servirá a presente como mandado e ofício, devendo ser 

cumprida pela própria Impetrante, juntando aos autos cópia do protocolo 

junto ao órgão responsável no prazo de 48 horas. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000705-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA NUNES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000705-65.2018.8.11.0002. REQUERENTE: LUCINDA NUNES SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

Vistos. Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99 

do Código de Processo Civil. Almeja o requerente a concessão de tutela 
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de urgência a fim de receber o benefício previdenciário de pensão por 

morte rural. Pois bem, a tutela será de urgência quando, nos termos do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, “houver elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Assim, a tutela de urgência reclama a observância do 

requerimento da parte, dos elementos de convicção que evidenciem a 

probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Contudo, o presente caso exige maiores dilações probatórias, 

tendo em vista que a referida concessão necessita da realização e 

especificação de outras provas e análises, ou seja, neste momento, não 

há como formular juízo de forte probabilidade sobre a pretensão da 

requerente, sendo necessário ultrapassar a fase instrutória. Diante do 

exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos pelo artigo 300 do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Outrossim, CITE-SE o requerido para responder a ação, no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 26 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009782-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERMILINA RAMIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (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: 

1009782-98.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ERMILINA RAMIRA DE 

OLIVEIRA 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, 30 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009675-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEMIR LEMES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009675-54.2018.8.11.0002. AUTOR(A): JOEMIR LEMES FERREIRA RÉU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Homologo pedido de desistência 

da parte requerente, bem como JULGO EXTINTO o feito sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Arquive-se com as baixas de estilo. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 25 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009673-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA VERGINIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009673-84.2018.8.11.0002. AUTOR(A): LAURA VERGINIA DA SILVA 

RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA 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, 25 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009637-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZEA BENETITA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (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: 

1009637-42.2018.8.11.0002. REQUERENTE: LUZEA BENETITA DE JESUS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009247-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS CLEYTON SIQUEIRA LIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009247-72.2018.8.11.0002. AUTOR(A): ELIAS CLEYTON SIQUEIRA LIRA 

RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009240-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO MARQUES DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009240-80.2018.8.11.0002. AUTOR(A): CONCEICAO MARQUES DE 

MORAIS RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009055-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILITINA MARIA DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009055-42.2018.8.11.0002. REQUERENTE: MILITINA MARIA DA SILVA 
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REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009014-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIL MARIA DE SOUZA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009014-75.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ELENIL MARIA DE SOUZA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008953-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE MARQUES DE SOUZA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008953-20.2018.8.11.0002. REQUERENTE: LUCIANE MARQUES DE 

SOUZA REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008428-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT0012066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008428-38.2018.8.11.0002. AUTOR(A): JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007756-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUZIRIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O 

(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: 

1007756-30.2018.8.11.0002. REQUERENTE: EUZIRIA MARIA DA SILVA 

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, 22 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007726-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA LIMA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GONCALVES MELADO OAB - MT8524-O (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 DECISÃO Processo: 

1007726-92.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ANA LUCIA LIMA DE JESUS 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Defiro o 

pedido de Justiça Gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil. Almeja o requerente a concessão de tutela de urgência a 

fim de receber o benefício previdenciário de salário maternidade rural. Pois 

bem, a tutela será de urgência quando, nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, “houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Assim, a tutela de urgência reclama a observância do 

requerimento da parte, dos elementos de convicção que evidenciem a 

probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Contudo, o presente caso exige maiores dilações probatórias, 

tendo em vista que a referida concessão necessita da realização e 

especificação de outras provas e análises, ou seja, neste momento, não 

há como formular juízo de forte probabilidade sobre a pretensão da 

requerente, sendo necessário ultrapassar a fase instrutória. Diante do 

exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos pelo artigo 300 do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Outrossim, CITE-SE o requerido para responder a ação, no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 22 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008192-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA BENEDITA 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)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008971-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA FREITAS E SILVA (EXECUTADO)
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CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO que decorreu o prazo legal 

sem que a parte Executada pagasse a dívida, nomeasse bens à penhora 

ou garantisse o juízo, apesar de devidamente citada, via Carta, retro 

juntada. Dessa forma, impulsiono estes autos para intimar o EXEQUENTE 

para requerer o que de direito. NADA MAIS. É o que cumpre a Gestora que 

esta subscreve certificar. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001951-67.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALVARO SARDINHA (EXECUTADO)

SALVADOR SARDINHA (EXECUTADO)

CARLOS ANTONIO RAMALHO RUIVO (EXECUTADO)

SERGIO COMOLATTI (EXECUTADO)

GUIDO COMOLATTI (EXECUTADO)

DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. (EXECUTADO)

ALBERTO VIEIRA COELHO (EXECUTADO)

PIERINO COMOLATTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO ANTONIO PECCICACCO OAB - SP25760 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para requererem o que de direito para prosseguimento 

do feito. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009017-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO THEODORO AMORIM (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte Impetrante para apresentar comprovante de depósito de diligência 

devendo recolher valor referente à diligência do Senhor Oficial de Justiça, 

a ser realizado com acesso ao link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

emissão de guia de depósito para de pagamento e comprovação nos 

autos. Ressalte-se que os autos permanecerão aguardando a 

comprovação do depósito para devido cumprimento da ordem judicial 

proferida. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008754-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JABURU MINERACAO LTDA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte Impetrante para apresentar comprovante de depósito de diligência 

devendo recolher valor referente à diligência do Senhor Oficial de Justiça, 

a ser realizado com acesso ao link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

emissão de guia de depósito para de pagamento e comprovação nos 

autos. Ressalte-se que os autos permanecerão aguardando a 

comprovação do depósito para devido cumprimento da ordem judicial 

proferida. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007856-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes para apresentarem as alegações finais, 

no prazo legal. Após, concluso para sentença. Int.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007437-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DOMINGOS DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009415-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE UNIFLOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA MARTINEZ OAB - PR23809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009415-74.2018.8.11.0002. REQUERENTE: MUNICIPIO DE UNIFLOR 

REQUERIDO: SIDNEY FERREIRA DA SILVA Vistos. Cumpra-se servindo 

esta de mandado. Após, devolva-se com nossas homenagens. VÁRZEA 

GRANDE, 17 de outubro de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009306-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS AUXILIADORA DE ALMEIDA CAMPOS OAB - MT15775/O 

(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 DECISÃO Processo: 

1009306-60.2018.8.11.0002. REQUERENTE: JOSIANE DA SILVA MORAES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Defiro o pedido de 

Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Almeja o requerente a concessão de tutela de urgência a fim de que a 

administração estadual renove o seu ato de nomeação para o cargo que 

se encontrava classificada. Pois bem, a tutela será de urgência quando, 

nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, “houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Assim, a tutela de urgência reclama a 

observância do requerimento da parte, dos elementos de convicção que 

evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Contudo, o presente caso exige maiores 

dilações probatórias, tendo em vista que a referida concessão necessita 

da realização e especificação de outras provas e análises, ou seja, neste 

momento, não há como formular juízo de forte probabilidade sobre a 

pretensão da requerente, sendo necessário ultrapassar a fase instrutória. 

Diante do exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos pelo artigo 

300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Outrossim, CITE-SE o requerido para responder a ação, no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 19 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008753-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DA SILVA - MINERADORA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte Impetrante para apresentar comprovante de depósito de diligência 

devendo recolher valor referente à diligência do Senhor Oficial de Justiça, 

a ser realizado com acesso ao link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

emissão de guia de depósito para de pagamento e comprovação nos 

autos. Ressalte-se que os autos permanecerão aguardando a 

comprovação do depósito para devido cumprimento da ordem judicial 

proferida. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009552-90.2017.8.11.0002

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:

W A NARDI REPRESENTACAO COMERCIAL - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar O EXEQUENTE, para no prazo legal, manifestar acerca do mandado 

e/ou carta devolvida e retro juntada. Izabela Gomes da Silva Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000040-49.2018.8.11.0002

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:

RDB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar O EXEQUENTE, para no prazo legal, manifestar acerca do mandado 

e/ou carta devolvida e retro juntada. Izabela Gomes da Silva Gestora 

Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 307806 Nr: 3747-18.2013.811.0002

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARAZUL AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aissa Karin Gehring - OAB:5741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Moschini Antunes 

Maciel - OAB:17.388, Carolina Erlma Pereira Schuck - OAB:13.195, 

Fernanda Brandão Cançada - OAB:14.488, Jorge Henrique Alves de 

Lima - OAB:18,636, Samira Pereira Martins - OAB:10.029, Saulo 

RondonGahyva - OAB:13.216

 Vistos,

Compulsando os autos verifico que em petição à fl. 172, o Requerente 

rebateu o tema acerca do pagamento da perícia a ser realizada, com o 

argumento que o pedido de prova pericial foi pleiteado pela Requerida. 

Logo, cabe ao réu o ônus dos honorários do experto, nos termos do art. 

95 do CPC/15.

 Assim, para o curso normal do processo, defiro o pedido de fl. 172, por 

conseguinte, CHAMO O FEITO À ORDEM e, determino seja intimado o réu 

para o pagamento da prova pericial, nos termos da decisão de fl. 171.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 295067 Nr: 15263-69.2012.811.0002

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEZUINO CATARINO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aissa Karin Gehring - 

OAB:5741, ALEXANDRE APOLONIO CALLEJAS- PROCURADOR DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997/O

 INTIMAÇÃO do ESTADO MATO GROSSO, na pessoa de seu 

Procurador-Geral para que restitua os autos em epígrafe, no prazo de 3 

(três) dias, sob penas da lei, visto que os mesmos se encontram em carga 

por prazo superior ao legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 379187 Nr: 26149-59.2014.811.0002

 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: TEIXEIRA DA SILVA & CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE 

ARAÚJO - OAB:MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 294336 Nr: 14433-06.2012.811.0002

 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: BRIGIDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPICALQUIS 

MASCHIO - OAB:11540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, e tendo em vista novos documentos retro juntados, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias manifestar, com fulcro no art. 437.§1º, do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 249504 Nr: 8966-17.2010.811.0002

 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: JOÃO ANTÔNIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Carli - OAB:8559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar AS PARTES, para no prazo 

legal para manifestar-se sobre o laudo pericial retro juntado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 447843 Nr: 10836-87.2016.811.0002

 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: WVDM, WILSON VIEIRA DA SILVA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103726/11/2018 Página 514 de 531



 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA L. DE MORAES 

FRUTUOSO - OAB:GO/ 25.428-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 542441 Nr: 11059-69.2018.811.0002

 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: TORRES CASA DE CARNE E CONVENIÊNCIA EIRELLI, 

VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:6953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando a parte REQUERENTE para 

querendo impugnar a contestação, bem como especificar suas provas. 

Após intime-se o requerido para querendo especificar as provas que 

ainda pretende produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 235560 Nr: 15460-29.2009.811.0002

 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: MARCOS ANTONIO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, e tendo em vista a exceção de pré-executividade de fl. 243/250 e 

documentos, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias manifestar, com fulcro no art. 437.§1º, 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 247884 Nr: 7581-34.2010.811.0002

 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: TOMAZIA DA GUIA SILVA E OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 346982 Nr: 13420-98.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINHA BENEDITA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, Felipe Baez Malheiros - OAB:18517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal Regional Federal de 

Primeira Região, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 34692 Nr: 3413-04.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIVAG FRIGORÍFICO VARZEAGRANDENSE 

LTDA, JOSÉ CARLOS FREITAS MARTINS, KATHE MARIA KOHLHASE 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244 B-OABMT, CLEIDI ROSÂNGELA HETZEL - OAB:8244B

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos, designando a data para realização do leilão 

(praça), para o dia 04 e 12 de dezembro conforme ofício circular 05/2018 

que se realizará no salão de Eventos do Roari Hotel, situado na Rua 

General Vale, 560, Bairro Bandeirantes, CEP. 78.005-020, em Cuiabá, com 

o Leiloeiro Sr. KLEIBER LEITE JUNIOR, SENDO UTILIZADO O SITE 

www.kleiberleiloes.com.br.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Vistos, etc.

I. Considerando a comprovação da notificação do réu acerca da renúncia 

de mandato, acolho o pedido de fl. 531, para determinar a intimação do 

acusado para constituir novo advogado.

II. Advirta o réu de que, não comparecendo à Sessão de Julgamento 

acompanhado de advogado, sua defesa poderá ser exercida pela 

Defensoria Pública.

III. Sem prejuízo do acima exposto, intimem-se os advogados subscritores 

do pedido de fl. 531, pela via mais célere possível, de que, nos termos do 

art. 5º, §3º, da Lei nº 8.906/94 e art. 112, §1º, do CPC, os causídicos 

permanecem como representantes do acusado, pelo prazo de 10 (dez) 

dias, a fim de evitar-lhe prejuízos o que, no caso dos autos, é evidente, já 

que há Sessão de Julgamento assinalada para o dia 6.11.2018.

IV. Expeça-se o necessário, com a máxima urgência.

V. Cumpra-se.

 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 o advogado Anibal Felicio Garcia Neto (OAB/MT 11.443), defensor 

constituído pelo acusado Sérgio Nunes da Silva, para comparecer à 

Sessão de Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de 

Várzea Grande, designada para o dia 06/11/2018 às 13h30min, conforme 

decisão de fls. 532, cujo teor é o seguinte: “Vistos, etc. I. Considerando a 
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comprovação da notificação do réu acerca da renúncia de mandato, 

acolho o pedido de fl. 531, para determinar a intimação do acusado para 

constituir novo advogado. II. Advirta o réu de que, não comparecendo à 

Sessão de Julgamento acompanhado de advogado, sua defesa poderá 

ser exercida pela Defensoria Pública. III. Sem prejuízo do acima exposto, 

intimem-se os advogados subscritores do pedido de fl. 531, pela via mais 

célere possível, de que, nos termos do art. 5º, §3º, da Lei nº 8.906/94 e 

art. 112, §1º, do CPC, os causídicos permanecem como representantes do 

acusado, pelo prazo de 10 (dez) dias, a fim de evitar-lhe prejuízos o que, 

no caso dos autos, é evidente, já que há Sessão de Julgamento 

assinalada para o dia 6.11.2018. IV. Expeça-se o necessário, com a 

máxima urgência. V. Cumpra-se”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 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

 Intimar a advogada Ana Germana de Moraes (OAB/MT 8.077), defensora 

do acusado Edvan França de Souza, para comparecer à Sessão de 

Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande, 

designada para o dia 28/10/2018 às 13h30min no Plenário 01, devendo 

comparecer com 30 (trinta) minutos de antecedência, a fim de facilitar a 

preparação para a sessão de julgamento.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 457965 Nr: 15447-83.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN LEYDSON NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): John Leydson Nunes da Silva, Cpf: 73821357134, Rg: 

18104185 SEJUS MT Filiação: Carlos Nune da Silva e Alice de Arruda e 

Silva, data de nascimento: 01/10/1988, brasileiro(a), natural de -MT, 

solteiro(a), pedreiro, Endereço: Rua Vereador Abelaardo de Azevedo, 

119, Bairro: Construmat, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA, devendo manifestar SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA.

Resumo da inicial:O RÉU FOI DENUNCIADO NAS PENAS DO ARTIGO 157, 

CAPUT, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO 

MATERIAL, NA FORMA DO QUE PRESCREVE O ARTIGO 69, DO CÓDIGO 

PENAL, COM O ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

Decisão/Despacho:Isto posto, e JULGO PROCEDENTE, em parte, a 

denúncia para CONDENAR nas penas do art. 180, caput e art. 157, caput 

c/c art. 14, II, todos do CP, JOHN LEYDSON NUNES DA SILVA, brasileiro, 

filho de Carlos Antunes da Silva e Alice de Arruda Silva, nascido em 

1º/10/1988, na cidade de Várzea Grande/MT.

I – DO ART. 157, CAPUT C/C ART. 14, II, TODOS DO CP:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu é 

primário e tem bons antecedentes.

Sobre a personalidade e conduta social nada há nos autos que possa 

influenciar na aplicação da pena.

Referente a culpabilidade, observo que se mostra normal para o tipo.

Os motivos do crime não refogem à normalidade da conduta, assim como 

circunstâncias em que ele foi praticado.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do ilícito.

 No que se refere às consequências do crime são inerentes a este tipo de 

ação.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 

04 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 157, caput).

Não há agravantes a serem consideradas.

Mesmo tendo o Réu confessado a prática do crime, deixo de atenuar a 

pena por ter sido fixada no mínimo legal.

 Tendo o crime sido cometido em sua forma tentada, em atenção ao 

disposto no art. 14, parágrafo único do CP, diminuo a pena em 2/3 (dois 

terços), restando 01 (um) ano e 04 (meses) meses de reclusão e, não se 

fazendo presente nenhuma outra causa modificadora, torno-a definitiva, 

devendo esta ser cumprida, inicialmente, em regime aberto (CP, art. 33).

 Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da 

precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor 

correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da 

execução (CP, art. 49, § 2º).

II – DO ART. 180, CAPUT, DO CP:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu é 

primário e tem bons antecedentes.

Sobre a personalidade e conduta social nada há nos autos que possa 

influenciar na aplicação da pena.

Referente a culpabilidade, observo que se mostra normal para o tipo.

Os motivos do crime não refogem à normalidade da conduta, assim como 

circunstâncias em que ele foi praticado.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do ilícito.

 No que se refere às consequências, são inerentes a este tipo de ação.

Razões pelas quais fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão (CP, art. 

180, caput), tornando-a definitiva diante da inexistência de qualquer outra 

causa modificadora, devendo esta ser cumprida em regime aberto.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, entendo 

suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Em atenção à determinação contida no art. 69 do Código Penal, procedo a 

soma das penas aplicadas, as quais totalizam 2 (dois) anos, 04 (quatro) 

meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa, na proporção acima 

mencionada, a qual torno final e definitiva, ante a ausência de qualquer 

outra causa modificadora, devendo ser cumprida no regime inicialmente 

aberto.

Deixo de condenar o Réu ao pagamento das custas processuais em razão 

de ser defendido pela Defensoria Pública, o que evidencia a 

hipossuficiência deste.

Restituam-se os demais bens listados à fls. 19, bem como do valor 

apreendido, eis que não há provas nos autos de que são de origem ilícita. 

Decorrido o prazo legal e não havendo manifestação de interesse em sua 

devolução, fica, desde já, autorizada a sua destruição. Certifique-se.

DECLARO o perdimento do simulacro de arma de fogo apreendido e 

DETERMINO a sua destruição, do que se lavrará termo que fará parte 

integrante destes autos.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, II da CF, expeça-se a carta de guia.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 02 de outubro de 2018.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 342657 Nr: 10027-68.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO COIMBRA PEREIRA, MARCIO 

ALEXANDRE FOGAÇA PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, FLAVIA CONCEIÇÃO DA 

SILVA STABILITO - OAB:24970/B, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu MARCIO 
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ALEXANDRE FOGAÇA PRATES, Advogados Lauro Gonçalo da Costa e 

Flávia Conceição da Silva Stabilito Albuês, via DJE, para APRESENTAR 

ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 473908 Nr: 23122-97.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FRANÇA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959

 Nos termos da legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a re a se manifestar quanto a cota ministerial de fls. 

163.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 372884 Nr: 21487-52.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER PATRICK SAMPAIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402 MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO

DECISÃO

I – HOMOLOGO a desistência manifestada pelo Ministério Público e pela 

Defesa do Réu acerca da testemunha ALINOR.

II – Não remanescem testemunhas a serem ouvidas, às partes para que 

informem se desejam requerer alguma diligência (art. 402, CPP).

 III – Caso sejam negativas as respostas, às partes pelo prazo sucessivo 

de 05 (cinco) dias, para apresentação de Memoriais, primeiro o Ministério 

Público (CPP, art. 403, §3º), após, venham-me os autos conclusos para 

sentença.

 Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 524161 Nr: 820-06.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR BONIFACIO DA SILVA, DURCINO 

PEREIRA DA COSTA, ROSEMBERG BARBOSA DA SILVA, EDMAR 

VERNILLE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO DOS 

SANTOS - OAB:18254, EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - 

OAB:13612, EDNO DAMASCENA DE FARIAS - OAB:11134, LUCIO 

MAURO DANTAS - OAB:13712, ONORIO GONÇALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12992, WELSON GAIVA MARINO - OAB:OAB/MT 14.033

 Intimação do advogado devidamente habilitado nos autos da decisão que 

segue: "Vistos etc, Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida 

formulado por JERÔNIMO MARQUES DA SILVA, em que requer a 

restituição do veículo I/TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV 2014/2015, Renavan 

0102302987-9, cor branca, placa – QDA-7388 Canãa dos Carajás - PA, 

apreendido em poder de DEVANIR BONIFÁCIO DA SILVA, pela prática do 

crime de tráfico ilícito de drogas. O Ministério Público firmou-se contrário 

ao pedido de restituição do veículo apreendido (fls. 561/563). Decido. 

Observa-se que foi apreciada às fls. 534/535 a litispendência com relação 

aos autos 536192, referente aos réus DEVANIR BONIFÁCIO DA SILVA e 

ROSEMBERG BARBOSA DA SILVA. Deste modo conforme sentença com 

cópia aportada nestes autos, a matéria já foi apreciada, decretando o 

perdimento dos bens conforme fls.513/533, não cabendo mais a este juízo 

a apreciação do requerimento. Int. Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 527917 Nr: 3083-11.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZES MARQUES DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON APARECIDO 

POZZA FAVARO - OAB:10200/B

 Intimação do advogado devidamente habilitado nos autos para Audiência 

de Instrução e Julgamento no dia 08 de Novembro de 2018 às 14h30min.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 556066 Nr: 18014-19.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR GONZAGA DAMASCENO, LEANDRO 

ANTONIO DE ASSUNÇÃO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEANDRO ANTONIO DE ASSUNÇÃO 

MARQUES, Filiação: Maria Ramos de Assunção e Celso Ramos de 

Assunção Marques, data de nascimento: 13/06/1984, brasileiro(a), natural 

de Varzea Grande-MT, guardador de carro. 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: ...Noticiam os autos que no dia 08 de outubro de 2018, 

por volta das 13h00min, na igreja Voz da Bíblia, localizada na rua Manaus, 

Bairro Nova Várzea Grande, cidade de Várzea Grande/MT, os 

denunciados Osmar Gonzaga Damasceno e Leandro Antonio de 

Assunção Marques, previamente conluiados, mediante rompimento de 

obstáculo, subtraíram para proveito próprio ou alheio, coisa alheia móvel, 

consistente em uma guitarra de cores vermelha e branca, marca Jennifer, 

avaliada em R$ 400,00 (quatrocentos reais), pertencentes à vítima, Igreja 

Voz da Bíblia...Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA 

em face de OSMAR GONZAGA DAMASCENO E LEANDRO ANTONIO DE 

ASSUNÇÃO MARQUES, como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, 

incisos I e IV, do Código Penal

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITEM-SE e 

INTIMEM-SE os acusados para apresentarem resposta à acusação em 10 

(dez) dias. OSMAR GONZAGA DAMASCENO deverá ser citado através 

de Oficial de Justiça (art. 396 do CPP) e LEANDRO ANTONIO DE 

ASSUNÇÃO MARQUES pela via editalícia (arts. 396 e 361 e seguintes, 

todos do CPP).Conste no mandado e no edital que os réus deverão 

apresentar resposta escrita por intermédio de Advogado, ou declarar, 

caso não tenha condições de constituir um profissional, o desejo de ser 

patrocinado por Defensor Dativo nomeado por este Juízo.Em sendo a 

resposta negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde já, 

nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar a defesa 

de OSMAR GONZAGA DAMASCENO, atendendo aos fins do art. 396-A do 

CPP.Oferecida a resposta à acusação, façam os autos 

conclusos.Decorrido o prazo do edital sem manifestação do denunciado 

LEANDRO ANTONIO DE ASSUNÇÃO MARQUES, CERTIFIQUE-SE e 

retornem os autos conclusos para fins do art. 366 do Código de Processo 

Penal.DEFIRO os requerimentos formulados pela representante do 

Ministério Público (fl. 86).Por se tratar de processo com réu preso, 

DESIGNO, desde já, audiência de instrução e julgamento para o dia 
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21/11/2018 às 16h30.INTIMEM-SE/REQUISITEM-SE o réu citado 

pessoalmente, as testemunhas arroladas pela acusação (fl. 07) e aquelas 

eventualmente alistadas pela defesa.Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria 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, Maria Fátima de Almaida 

Campos, digitei.

Várzea Grande, 31 de outubro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 515566 Nr: 21951-71.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ FREITAS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA REGINA COSTA SOTO 

- OAB:18.509

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DRA SILVIA REGINA COSTA SOTO OAB/MT 

SOB N° 18509 DA DECISÃO TRANSCRITA ABAIXO: Trata-se de pedido 

formulado pela advogada de JOSUÉ FREITAS SILVA requerendo que o 

cumprimento das condições impostas para a concessão do benefício de 

suspensão condicional do processo sejam fiscalizadas pelo Juízo da 

Comarca de Fortaleza/CE, para onde o acusado se mudará no dia 

03/11/2018 (fl. 95/96). Informou, ainda, o endereço em que o réu poderá 

ser encontrado, sem, contudo, juntar comprovante de residência. 

Analisando os autos, observo que, em decisão anterior, o benefício de 

suspensão condicional do processo foi revogado em razão de o 

envolvimento do réu em outra infração penal, tendo sido designada 

audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 10/09/2019, às 

14h00 (fl. 94). Assim, o pedido da Defesa restou prejudicado. Não há, 

contudo, qualquer impedimento para que o acusado deixe esta Comarca, 

desde que mantenha este Juízo atualizado acerca do seu endereço.

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 370950 Nr: 20123-45.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, HRNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, UNIMED CUIABÁ 

- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINE 

GARCIA - OAB:, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-a, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:OAB/MT 6.735

 Vistos etc.

Não obstante o teor da certidão de fls. 782, verifica-se que o recurso de 

apelação interposto às fls. 732/775 não deve ser recebido, eis que 

intempestivo.

De fato, o requerido/recorrente foi intimado da r. sentença de fls. 622/636, 

por mandado de intimação em 08/02/2018, conforme certidão de fls. 661 e 

o recurso só foi protocolado em 06/03/2018, conforme se vê às fls. 732, 

fora, portanto, do prazo legal de 20 (vinte) dias previsto nos artigos 198, 

inciso II e 152, § 2º, ambos do ECA e artigo 229, caput, do CPC .

Note-se que o termo inicial para a fluência do prazo recursal ocorreu em 

09/02/2018 e o termo final em 28/02/2018.

Posto isso, deixo de receber a apelação, eis que intempestiva, razão pela 

qual deve ser cumprida integralmente a r. sentença de fls. 622/636.

Sem prejuízo, cumpra-se integralmente a r. decisão de fls. 658.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 31 de outubro de 2018.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 316457 Nr: 12827-06.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AELDS, ANDREIA FORTES DA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - POR MEIO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação dos advogados da empresa Help Vida, DR OSMAR SCHNEIDER, 

OAB/MT 2.152-B e DR FABIO SCHNEIDER, OAB/MT 5238 para que se 

manifeste acerda da R Decisão de fls 607:Vistos etc.Defiro parcialmente 

os requerimentos ministeriais de fls. 605/607, itens 1, 2 e 4, consignando o 

prazo de 05 (cinco) dias para manifestação da empresa Help Vida.Com a 

juntada dos relatórios, intime-se o Estado executado para que se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de 

direito, bem como para que continue fornecendo as fraldas prescritas ao 

autor. Com relação ao requerimento de fls. 605/607, item 3, verifica-se que 

a empresa HelpVida informou às fls. 595 que a nota fiscal juntada às fls. 

598 já foi paga.Tudo cumprido, dê-se vista dos autos ao parquet para que 

requeira o que entender de direito.Após, retornem-me os autos 

conclusos.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário.Várzea Grande, 31 de outubro de 2018.Carlos José Rondon 

Luz Juiz de Direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 316457 Nr: 12827-06.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AELDS, ANDREIA FORTES DA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - POR MEIO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro parcialmente os requerimentos ministeriais de fls. 605/607, itens 1, 2 

e 4, consignando o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação da 

empresa Help Vida.

Com a juntada dos relatórios, intime-se o Estado executado para que se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de 

direito, bem como para que continue fornecendo as fraldas prescritas ao 

autor.

 Com relação ao requerimento de fls. 605/607, item 3, verifica-se que a 

empresa HelpVida informou às fls. 595 que a nota fiscal juntada às fls. 

598 já foi paga.

Tudo cumprido, dê-se vista dos autos ao parquet para que requeira o que 

entender de direito.

Após, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 31 de outubro de 2018.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000995-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SERGIO MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO OAB - MT8566/O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO GONCALVES DA SILVA OAB - MT4181/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO LUIZ NEVES GOMES OAB - MT17234/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 
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(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para Impugnar à Contestação no prazo de 15(quinze) 

dias VÁRZEA GRANDE, 05 de novembro de 2018. Ana Paula Garcia de 

Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003871-08.2018.8.11.0002

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:

BRUNO JAMES DE ALMEIDA SAMPAIO (RÉU)

JOSUE PINTO SAMPAIO - 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, 

05 de novembro 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: 1005017-55.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSELERI TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

HELENA DE PAULA CORTEZ KISS (EXECUTADO)

SERGIO LUIS KISS (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, 

05 de novembro 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: 1009485-28.2017.8.11.0002

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:

COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS BOM SENHOR LTDA 

(EXECUTADO)

VALQUIR JOSE GONCALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO ANDRE SILVA E BUENO OAB - GO18163 (ADVOGADO(A))

 

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, 

05 de novembro 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005209-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

05 de novembro 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: 1005207-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ARAUJO VILAS BOAS (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, 

05 de novembro 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: 1001739-46.2016.8.11.0002

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:

ALEXANIA VERUSKA CARNEIRO SANTIAGO (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, 05 de 

novembro 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: 1008543-93.2017.8.11.0002

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:

CARLITO ANTONIO PEREIRA (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, 05 de 

novembro 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: 1005506-92.2016.8.11.0002

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:

KLEWER ANTONIO 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, 

05 de novembro 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: 1003960-31.2018.8.11.0002

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:

TRES AMERICAS COMERCIO DE SORVETES LTDA - ME (RÉU)

CRISTIANE SILVA CUNHA RICARDO (RÉU)

AMAURI RICARDO (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, 

05 de novembro 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: 1006666-21.2017.8.11.0002

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:

JOAO EVANGELISTA ARAUJO SOARES (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, 

05 de novembro 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008024-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONVENTUDO - LOJAS DE CONVENIENCIAS LTDA - ME (RÉU)

ANTONIO DE SOUZA AMORIM (RÉU)

ANANIAS EPIFANIO DA COSTA (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, 

05 de novembro 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: 1001890-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIENTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

05 de novembro 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: 1004147-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDIO CATARINO MENDES (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, 

05 de novembro 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. 
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(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: 1003299-23.2016.8.11.0002

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:

F A CAPUTI EIRELI (EXECUTADO)

FRANCISCO ANGELO CAPUTI (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, 

05 de novembro 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: 1006934-75.2017.8.11.0002

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:

MARCIA APARECIDA GOMES - 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, 

05 de novembro 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: 1005804-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CUCKI VESCOVI (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, 

05 de novembro 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: 1005417-98.2018.8.11.0002

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)
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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, 

05 de novembro 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: 1003575-83.2018.8.11.0002

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:

LEONICE DOS SANTOS LUDWIG (RÉU)

MIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

05 de novembro 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: 1005241-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. PINTO - 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, 

05 de novembro 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: 1006332-50.2018.8.11.0002

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:

BENEDITO CONRADO DE FIGUEIREDO (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, 

05 de novembro 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 
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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: 1006412-14.2018.8.11.0002

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:

ROSANA APARECIDA ALVES (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, 

05 de novembro 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: 1007953-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIMIVANIA DE SOUZA - 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, 

05 de novembro 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: 1002740-66.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS GALVAO DE LIMA (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, 

05 de novembro 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: 1005416-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO KACIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

05 de novembro 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: 1004190-44.2016.8.11.0002

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:

ENNIALIDE THAYS MOREIRA DE ALMEIDA (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, 

05 de novembro 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: 1004975-69.2017.8.11.0002

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:

EVANDRO GUSTAVO PONTES 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, 

05 de novembro 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: 1000115-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. I. DE OLIVEIRA - TRANSPORTES - ME (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, 

05 de novembro 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 
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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: 1007292-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

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:

JTM TRANSPORTE E COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES 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, 

05 de novembro 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: 1001078-96.2018.8.11.0002

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:

LUIZ CARLOS MORETTI TEIXEIRA (RÉU)

CASSIA CAROLINA SACCONATO TEIXEIRA (RÉU)

FINEZE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

05 de novembro 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-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)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 05 de novembro de 

2018. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 
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com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004074-67.2018.8.11.0002

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:

DA CRUZ E FENIMAN LTDA - ME (RÉU)

NAIR FENIMAN (RÉU)

OSMAR RODRIGUES DA CRUZ (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, 

05 de novembro 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: 1001023-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLEY CARRO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para no prazo de cinco dias, informar seus dados 

Bancários. VÁRZEA GRANDE, 05 de novembro de 2018. Ana Paula Garcia 

de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005026-17.2016.8.11.0002

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:

DAMARYS MARCE DE SOUZA MELO (EXECUTADO)

AUGUSTO CESAR DA COSTA CAMPOS (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, 

05 de novembro 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: 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)

 

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 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira Técnico Judiciário Kamilla 

Pardim Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pela Consolidação das 

N o r m a s  G e r a i s  d a  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: 1006612-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY DE SOUZA MACEDO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira Técnico Judiciário Kamilla 

Pardim Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pela Consolidação das 

N o r m a s  G e r a i s  d a  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: 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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira Técnico Judiciário Kamilla 

Pardim Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pela Consolidação das 

N o r m a s  G e r a i s  d a  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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 5811 Nr: 374-04.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUCAS GUIMARÃES FILHO, VALDETE 

ROSA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, CEMI ALVES DE JESUS - OAB:4.264/MT, MARCOS 

ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Procedo a intimação conforme item 5. da decisão de fls 195. 5. Uma vez 

apresentado o laudo de avaliação, intimem-se o exequente a anexar a 

planilha atualizada do débito, e, sobre elas, intimem-se a Defensoria 

Pública e o exequente a manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 220605 Nr: 885-16.2009.811.0002

 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: EDILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Merighi - OAB:8180, 

FABIANA HERNANDES MERIGHI - OAB:9139/MT, LUDOVICO ANTONIO 

MERIGHI - OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:MT 15.687-A, EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:24.498, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:MT 14.469-A

 Vistos.1. Trata-se de ação de Prestação de Contas onde a parte 

requerida veio aos autos em fls. 628/630 cumprir a determinação exarada 

pelo Juízo (fls. 621/622).2. Devidamente intimado, o autor apresentou sua 

discordância quanto a prestação de contas apresentada, pugnando pela 

realização de pericia contábil, conforme se visualiza em fls. 632/634.3. 

Pois bem. Faz-se necessária a realização de pericia contábil sobre as 

contas apresentadas pela instituição financeira, mormente para levantar o 

eventual saldo a ser restituído ao autor. 4. Veja que, conforme o artigo 550 

do Código de Processo Civil, eventual saldo deverá ser declarado na 

sentença e somente tal pericia esclarecerá o eventual valor.5. Portanto, 

DEFIRO a produção da prova pericial postulada pela parte autora, pelo que 

NOMEIO como perita a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA – endereço: 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1856 - Sl 1403, Bosque da Saúde - 

C E P  7 8 0 5 0 - 0 0 0 ,  t e l e f o n e  ( 6 5 )  3 0 5 2 - 7 6 3 6 ,  e - m a i l : 

contato@realbrasil.com.br.6. Intimem-se as partes para, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, formular quesitos complementares, assim como para 

indicar assistentes técnicos, com a informação do telefone e e-mail para 

contato do respectivo assistente.7. No que tange aos honorários periciais, 

ressalto que o E. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no 

sentido de que “os efeitos da inversão do ônus da prova não possuem a 

força de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova 

requerida pelo consumidor” (AgRg no AREsp 246.375/PR, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2012, DJe 

14/12/2012).

Citação

Citação 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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira Técnico Judiciário Kamilla 

Pardim Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pela Consolidação das 

N o r m a s  G e r a i s  d a  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.
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