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Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

CONSELHO DA MAGISTRATURA

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

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 09:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Luiz Ferreira da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Alberto Ferreira de Souza - Presidente

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva 

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

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

                        Plenário 02
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Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

PROCESSO Nº:

1496-37/1995 – CÓDIGO 102663

REQUERENTE (S):

EZEQUIEL LOPES

ADVOGADO (A):

DR. PAULO DE BRITO CÂNDIDO (OAB/MT 2.802)

 Vistos, etc.

 Trata-se de um pedido de baixa da penhora formulado por EZEQUIEL 

LOPES cujo teor requer a retirada dos gravames constantes nas 

matrículas nº 24.048, 24.049 e 24.050 do Cartório do 1º Ofício da Comarca 

de Várzea Grande/MT determinada no trâmite da ação de execução nº 

2380/1995 (Ação de Execução por Título Extrajudicial – PETROBRÁS 

DISTRIBUIDORA S/A contra LOPES COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA).

 Pois bem.

 Conforme narrado pelo requerente, verifica-se que o respectivo bem fora 

alvo de penhora no processo de execução, sendo que feito fora julgado 

extinto na data de 29/06/1999 (fls. 124) nos termos do artigo 791, I do 

antigo CPC.

 Posto isso, ante a veracidade das alegações, DEFIRO o pedido de baixa 

da penhora e determino a expedição de Ofício ao Cartório do 1º Ofício da 

Comarca de Várzea Grande/MT a fim de que a Serventia proceda com a 

liberação de qualquer gravame averbado nas matrículas nº 24.048, 24.049 

e 24.050 oriundo do processo em questão (Ação de Execução por Título 

Extrajudicial nº 2380/1995 – 1496-37.1995.811.0041 – CÓDIGO 102663).

 Expeça-se o necessário.

 Após comprovada a baixa das penhoras e satisfeita a pretensão, 

devolvam-se os autos ao setor de Arquivo.

Publique-se. Intime-se.

Cuiabá, 08 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº: 0710302-71.2017.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de readaptação de função com redução de carga 

horária, em prorrogação, por motivo de tratamento de saúde formulado 

pela servidora SEVERINA JOSÉ DE ARRUDA ANDRADE OLIVEIRA, 

Técnico Judiciário, matrícula 7987, lotada na Secretaria da 5ª Vara 

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

 O Laudo Pericial nº 327135 declara que a servidora apresenta limitação 

na sua capacidade laborativa para exercer as atribuições do seu cargo, 

devendo exercer função compatível com a sua limitação laboral pelo prazo 

de 180 (cento e oitenta) dias a partir de 10/10/2018.

 Analisando os autos, conforme laudo médico apresentado, verifica-se 

que a requerente faz jus à readaptação de função com redução de carga 

horária da jornada de trabalho, cujo direito está previsto no artigo 30 da Lei 

Complementar nº 04/1990:

“Art. 30 – Readaptação é a investidura do servidor em cargo de 

atribuições e de responsabilidade compatíveis com a limitação que tenha 

sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção 

médica.”

 Dessa forma, DEFIRO o pedido de prorrogação de readaptação de função 

da servidora com diminuição da carga horária em 02 (duas) horas diárias, 

para o período de 10/10/2018 a 07/04/2019, conforme laudo médico 

pericial apresentado.

 Proceda-se com as anotações e comunicações necessárias.

 Cientifique a requerente e após decorrido o prazo para eventual recurso, 

aguarde-se o término do período de readaptação.

 Cuiabá/MT, TIME \@ "d' de 'MMMM' de 'yyyy" 8 de novembro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

CIA Nº. 0721824-32.2016.8.11.0001

DEFERIMENTO DE LICENÇAS MÉDICAS

Licenças médicas homologadas pela Coordenadoria de Perícia Médica do 

Estado de Mato Grosso:

LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE

Alexandre Venceslau Pianta, Analista Judiciário, mat. 6049 – 60 dias – 

01/10/2018 a 29/11/2019.

Cícero Clementino de Noronha, Oficial de Justiça, mat. 1487 – 33 dias – 

02/10/2018 a 03/11/2018.

Daniela Lopes de Macedo Militão, Analista Judiciário, mat. 21606 – 21 dias 

– 10/09/2018 a 30/09/2018.

Dinaura Gomes Ferreira Morbeck, Técnico Judiciário, mat. 11701 – 20 dias 

– 28/09/2018 a 17/10/2018.

Eliete Gomes Rondon Farias, Oficial de Justiça, mat. 309 –  23 dias – 

08/10/2018 a 30/10/2018.

Elisa Cristina Cândido, Técnico Judiciário, mat. 25304 –  10 dias – 

12/10/2018 a 21/10/2018.

Erli Gonçalves, Técnico Judiciário, mat. 2544 –  11 dias – 18/09/2018 a 

28/09/2018.

Erli Gonçalves, Técnico Judiciário, mat. 2544 –  07 dias – 02/10/2018 a 

08/10/2018.

Geraldo Aparecido Nepomuceno, Oficial de Justiça, mat. 1758 –  15 dias – 

01/10/2018 a 15/10/2018.

Gilberto da Cruz Rodrigues da Silva, Técnico Judiciário, mat. 12537 –  16 

dias – 11/10/2018 a 26/10/2018.

Janete Aparecida Porta Rodrigues, Auxiliar Judiciário, mat. 5102 –  30 dias 

– 02/10/2018 a 31/10/2018.

José Maurício Jorge do Prado, Técnico Judiciário, mat. 6626 –  05 dias – 

22/10/2018 a 26/10/2018.

Luciana Cristina Pistore, Técnico Judiciário, mat. 7988 –  15 dias – 

11/09/2018 a 25/09/2018.

Maria Dolores Aragão Primcka, Oficial de Justiça, mat. 6342 –  90 dias – 

13/08/2018 a 10/11/2018.

Nara Karina Vitorino, Técnico Judiciário, mat. 24410 –  15 dias – 

15/10/2018 a 29/10/2018.

Neide Maria da Fonseca Pinheiro, Técnico Judiciário, mat. 471 –  15 dias – 

28/09/2018 a 12/10/2018.

Thaís Colucci Batista, Técnico Judiciário, mat. 21761 –  15 dias – 

13/09/2018 a 27/09/2018.

Vanda Gomes Ferreira, Oficial de Justiça, mat. 4485 –  90 dias – 

01/10/2018 a 29/12/2018.

Virgínia da Cunha Müller, Técnico Judiciário, mat. 4358 –  30 dias – 

09/10/2018 a 07/11/2018.

Zozimo Mendes, Oficial de Justiça, mat. 12640 –  60 dias – 11/10/2018 a 

09/12/2018.

Willma Giselle Santos de Lima, Analista Judiciário, mat. 23581 –  30 dias – 

08/10/2018 a 06/11/2018.

LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE, EM PRORROGAÇÃO:

Francisco Rodrigues da Silva, Oficial de Justiça, mat. 331 – 105 dias – 

18/09/2018 a 31/12/2018.

João Márcio de Miranda Pinheiro, Oficial de Justiça, mat. 6813 -  30 dias – 

29/09/2018 a 28/10/2018.

Joel Evangelista Nunes Ribeiro, Oficial de Justiça, mat. 2546 – 30 dias – 

30/09/2018 a 29/10/2018.

Josélia Rosa de Moraes, Técnico Judiciário, mat. 1865 – 30 dias – 

05/09/2018 a 04/10/2018.

Lucy Alves de Souza Ribeiro, Oficial de Justiça, mat. 731 – 120 dias – 

21/09/2018 a 18/01/2019.

Quirino Tadeu Teixeira Aburad, Técnico Judiciário, mat. 5745 – 90 dias – 

06/10/2018 a 03/01/2019.

LICENÇA PARA ACOMPANHAR FAMILIAR ENFERMO:

Campoamor Velasquez, mat. 2069 – 90 dias – 12/09/2018 a 10/12/2018.

Selma Dias Martins, Técnico Judiciário, mat. 8629 – 10 dias – 07/09/2018 a 

16/09/2018.

 Selma Dias Martins, Técnico Judiciário, mat. 8629 – 05 dias – 17/09/2018 a 

21/09/2018.

LICENÇA MATERNIDADE:

Daniela Lopes de Macedo Militão, Analista Judiciário, mat. 21606 – 180 dias 

– 01/10/2018 a 29/03/2018.

Larissa Shimoya Krahn, Analista Judiciário, mat. 12512 – 180 dias – 

11/08/2018 a 09/03/2019.

Tatiane Bezerra Bona, Analista Judiciário, mat. 7586 – 180 dias – 
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18/09/2018 a 16/03/2019.

 Cuiabá/MT, TIME \@ "d' de 'MMMM' de 'yyyy" 8 de novembro de 2018.

 (assinado digitalmente)

 EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

 Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1058926 Nr: 50461-45.2015.811.0041

 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: JOSÉ FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO J. N. MARCELO - 

OAB:14.599 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1016414 Nr: 30296-74.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTEIR TEOBALDO SANTANA DE ASSIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSSELLO FRANSOSI - 

OAB:6.222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 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$ 

1.188,50 (um mil e oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), 

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

forma separada, sendo R$594,25(quinhentos e noventa e quatro reais e 

vinte e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$594,25(quinhentos e noventa e quatro reais e vinte 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.: 320170 Nr: 22221-27.2007.811.0041

 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: OTIMISMO CORRETORA E ADMINISTRADORA DE 

SEGUROS LTDA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, GLAUCO DE GOES GUITTI - OAB: 10.320-B/MT, 

RENATA ALMEIDA DE SOUZA - OAB:9246

 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$ 

9.638,70 (nove mil e seiscentos e trinta e oito reais e setenta centavos), a 

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

forma separada, sendo R$4.964,19 (quatro mil e novecentos e sessenta e 

quatro reais e dezenove centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$4.645,01(quatro mil e seiscentos e quarenta e cinco reais 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.: 1140368 Nr: 27565-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGALINA CRISÓSTOMO BARBOSA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARILDO CRISOSTOMO 

BARBOSA - OAB:13519, RAFAEL DA SILVA BARBOSA - OAB:11510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

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

GONÇALVES - OAB:12009

 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 898749 Nr: 28874-98.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIA BARBOSA GONÇALVES, JOSE MARIO 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE PADILHA DOS SANTOS - 

OAB:15.962/MT, ROSANE PADILHA DOS SANTOS - OAB:13372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Em cumprimento ao despacho de fls. 145, certifico que foi deferido o 

pedido de dilação do prazo solicitado pela parte.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1082593 Nr: 2752-77.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA SOUSA CONCEIÇÃO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MARIO TEIXEIRA - 

OAB:13.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 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$ 

620,82 (seiscentos e vinte reais e oitenta e dois centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 207,39(duzentos e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 949043 Nr: 59689-78.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA ILKA SANTOS CAVALCANTI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214/DF, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033

 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.: 886558 Nr: 20947-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA PINHEIRO ACOSTA DE CARVALHO, RONALDO 

NEVES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ VI - SPE LTDA, S L OPERAÇÕES IMOBILIÁRIA 

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, 

MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ZANATA - 

OAB:8.360

 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.: 444140 Nr: 19367-55.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO CASSIMIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELINA VIEIRA DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE DOS SANTOS CRUZ - 

OAB:, DÍOCLES DE FIGUEIREDO - OAB:1334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELENY L. DE ANDRADE - 

OAB:

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

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

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

1.622,36 (um mil e seiscentos e vinte e dois e trinta e seis centavos), a 

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

forma separada, sendo R$781,68 (setecentos e oitenta e um reais e 

sessenta e oito centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$811,18(oitocentos e onze reais e dezoito 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.: 1037234 Nr: 40185-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH MILAN GIRALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALID KASSAB, WSM-CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:4.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 936163 Nr: 52670-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉLIA FERREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABRINA AMARAL DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF 

VIEGAS - OAB:9.502/MT, PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL 

- OAB:12507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALVES MARTINS 

JACARANDÁ - OAB:10.827

 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709473 Nr: 2354-09.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS LUNA FERREIRA

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

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

OAB: 9833-A/MT, HELIODORIO SANTOS NERY - OAB:4630/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 Em cumprimento ao despacho de fls. 122, certifico que considerando que 

o beneficiário requerente foi intimado sem a comprovação pelo credor de 

que deixou de existir a situação de insufuciência de recursos que 

justificou a concessão de gratuidade, determino a extinção da obrigação.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50072 Nr: 4463-55.1995.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA & GOMES LTDA., ALFREDO A. DE 

MOURA FILHO, ADOLFINO ROSA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA MAGALHAES ROSA - 

PROC. DO ESTADO - OAB:3175-2/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIFFANY MIDORY RODRIGUES 

KANASHIRO - OAB:15.623, TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - 

OAB:15.623 / 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$276,03(duzentos e setenta e seis reais e três centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56976 Nr: 1884-90.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VENDIGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGIP LIQUIGÁS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT, 

VÂNIA CLEIA SOUZA LOPES - OAB:6891

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

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

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

devidamente INTIMADAS as parte requerente e requeridas, para que 

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

processuais no importe de R$ 611,53 (seiscentos e onze reais e 

cinquenta e três centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença., sendo que para a parte requerente o valor de R$ 366,92 

(trezentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos), para 

recolhimento da guia de custas. E para a parte requerida o valor de R$ 

244,61 (duzentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos), para 

recolhimento da guia de custas, Fica cientificado de que para emissão de 

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

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas Finais ou 

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

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor. O sistema vai gerar 

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17289 Nr: 13085-16.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI ZANQUET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES 

DO INCRA, ANA LÚCIA MOTTINHA, GASTROMED CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO BEZERRA BONFIM - 

OAB:5.171/MT, CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - OAB:6960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921, Carlos Beltrão Heller - OAB:3096/DF, Claudia Tavares 

Vilela - OAB:1853-E, Claudia Tavares Vilela - OAB:5481, DILMA 

GUIMARÃES NOVAIS - OAB:8892/MT, TÂNIA ROCHA CORREIA - 

OAB:8677

 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$373,99(trezentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos), a 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80921 Nr: 2277-25.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SOUZA LTDA, IMPÉRIO 

MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA TERRESTRES, MARÍTIMOS E 

ACIDENTES CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT, JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES - OAB:3.432/MT, 

LUCIANO SALLES CHIAPPA - OAB:11.883-B/MT

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

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

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

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

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

R$214,80(duzentos e quatorze reais e oitenta centavos), a que foi 

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

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 
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PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 353046 Nr: 23434-34.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WVPN, KELI CRISTINA PROENÇA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PENALVA VERDOLIM - 

OAB:10818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/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$ 

802,70 (oitenta e dois reais e setenta 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$389,27(trezentos e oitenta e 

nove reais e vinte e sete centavos), para fins da guia de taxa e ao 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050471 Nr: 46641-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO SOUZA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO 

- OAB:7.659/MT

 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1140932 Nr: 27822-96.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SILVERIO DA SILVA JUNIOR, LUCIANA PALACIO 

PILATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - 

OAB:2814/MT, PALLOMA MAHANNABARBOSA DALLAGNOL - 

OAB:OAB/MT 21.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍOLA CASSIA DE 

NORONHA SAMPAIO - OAB:4.997-MT, PRISCILA DAUDT RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 14.667

 Em cumprimento ao despacho de fls. 205, certifico que, conforme 

decisões proferidas ás fls. 192/192-V e 198 e considerando que não há 

provas nos autos que embasem a alegação de que eventuais custas 

processuais ficariam a encargo da parte autora, deve as partes arcar 

igualmente com a obrigação na proporção de 50% para cada.

Dessa forma, tendo em vista que a requerida cumpriu com a sua cota 

parte, intime-se a parte autora para o recolhimento do montante restante 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61193 Nr: 6016-35.1998.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEYSA GOMES BRESSANE, MAURÍCIO 

CARNEIRO BRESSANE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELE ROSANGELA LEMES - 

OAB:17.253MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, IVO SÉRGIO 

FERREIRA MENDES - OAB:8909/MT, JUCINEI DA SILVA NUNES - 

OAB:11.799/MT, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BARROS FERREIRA 

JUNIOR - OAB:7.002, LEONARDO GOMES BRESSANE - OAB:10102, 

RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8616, RUI EDUARDO SANO 

LAURINDO - OAB:10128

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

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

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

R$140,45(cento e quarenta reais e quarenta e cinco centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 422592 Nr: 7498-95.2010.811.0041

 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: ELIZAIL RIBEIRO DE OLIVEIRA, EDI RIBEIRO DE 

OLIVEIRA CRUZ

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

TRIANGULO CORRETOR DE SEGURO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - 

OAB:10444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO STABELINE 

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

OAB:116.353/SP, PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - 

OAB:177342/SP, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9.173-B/MT

 Em cumprimento ao despacho de fls. 507, certifico que foi deferido o 

pedido de dilação do prazo solicitado pela parte.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 868223 Nr: 8122-08.2014.811.0041

 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: ROSINA GOMES DE SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1135766 Nr: 25450-77.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA COLTRI

 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

 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.: 375488 Nr: 11645-04.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDES RODRIGUES

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

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

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

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos 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$ 

638,19 (seiscentos e trinta e oito 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$224,76(duzentos 

e vinte e quatro 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.: 716787 Nr: 10833-88.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DE SOUZA ROSA

 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: REANTO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1161485 Nr: 36560-73.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEZ GONÇALVES DO SANTOS

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

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 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.: 867646 Nr: 7675-20.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCELEI PEREIRA DE MELO, SALVIANA MARIA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS RIACHUELO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THATIANE ZAITUM CARDOSO - 
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OAB:12.332 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341, PEDRO MUXFELDT PAIM BENET - 

OAB:114606/RJ

 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 756580 Nr: 8695-17.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY PINHEIRO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT, MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3.620-O, RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - OAB:3640/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GARCIA BRUNO - 

OAB:11074-B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 983835 Nr: 15775-27.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIMARA FERNANDA DE BRITO MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LUIZ ALVES DA 

SILVA - OAB:10065/MT, MAIRA COLETA DE SOUZA REIS - 

OAB:14854/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO VINICIUS COSTA 

PEREIRA - OAB:84.367/RJ, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:OAB/MT 8117

 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1164009 Nr: 37553-19.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GOMES GUIMARÃES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DO CENTRO OESTE PANTANEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:20906/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVAN CORREA DA COSTA - 

OAB:8.202/MT

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

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

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

R$4.291,98(quatro mil e duzentos e noventa e um reais e noventa e oito 

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

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

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

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

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

Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 839989 Nr: 44437-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILSON ALVES DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIAN LEÃO MACEDO - 

OAB:98867 OAB/MG

 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.: 907338 Nr: 35128-87.2014.811.0041

 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: IGREJA PRESBITERIANA DO AREÃO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

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

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

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

764,48 (setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta 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$ 

351,05(trezentos e cinquenta e um reais 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 
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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.: 740572 Nr: 37305-29.2011.811.0041

 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: ISRAEL PEREIRA DE BARRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/O

 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.: 489644 Nr: 29505-47.2011.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO ITAPOAN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS CHACAREIROS ALTO DA 

COLINA - ACALCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO CARLOS 

KRIZIZANOWSKI - OAB:7231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 517325 Nr: 19835-48.2012.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA MENDES ANFFE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA IZABEL GENTILE NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7.344/MT, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6187/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 913236 Nr: 39023-56.2014.811.0041

 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: LUCIANA DO NASCIMENTO MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GABRIELA LEITE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BRUNO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:8.617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE MAGALHÃES 

CHAVES - OAB:18851/MT

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

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

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

713,42 (setecentos e treze reais e quarenta e dois centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 299,99(duzentos e 

noventa e nove reais e noventa e nove centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700549 Nr: 35172-48.2010.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON CONCEIÇÃO JUNIOR, SONIA GEORGINA 

CONCEIÇÃO, GEORGINA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DOS SANTOS NAZÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVES FREIRE - 

OAB:192043/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ALVES DE MIRANDA 

- OAB:3446-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 951827 Nr: 831-20.2015.811.0041

 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: MARIA DA GLORIA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEMIRO MARIA DE CAMPOS FIGUEIREDO, 
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MARISELMA BARBOSA VIANA, J BIANCARDINE FILHO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 

LIBERATO - OAB:15205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

1.694,48 (um mil e seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$847,24(oitocentos e quarenta e 

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

e R$ 847,24(oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos), 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 403496 Nr: 36063-06.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE PEREIRA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

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

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

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

trinta e sete reais e setenta e 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.: 1176942 Nr: 42787-79.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINO GERMANO DA CONCEIÇÃO - EMPRESA, EDINO 

GERMANO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 7161

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

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

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

R$597,39(quinhentos e noventa e sete reais e trinta e nove centavos), a 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1082965 Nr: 2919-94.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEI INHANSE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

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

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

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

667,17 (seiscentos e sessenta e sete reais e dezessete 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$ 253,74(duzentos e 

cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431835 Nr: 11941-89.2010.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL BENEDITO FERNANDES DANTAS

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

(PROC. ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIER MARTINS JUNIOR - 

OAB:6.336/MT, MARCELO ÂNGELO DE MACEDO - OAB:6811-B/MT, 

RONEI AUGUSTO DUARTE - OAB:4420/MT

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

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

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

880,89 (oitocentos e oitenta reais e oitenta e nove centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$866,14 (oitocentos e sessenta e seis reais e quatorze 

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

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

cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37767 Nr: 4011-11.1996.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: MANOEL BENEDITO FERNANDES DANTAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIER MARTINS JUNIOR - 

OAB:6.336/MT, MARCELO ÂNGELO DE MACEDO - OAB:6811-B/MT, 

RONEI AUGUSTO DUARTE - OAB:4420/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

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

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

R$72,19(setenta e dois reais e dezenove centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá acessar o site 

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

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

e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação do recolhimento, 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 362799 Nr: 32257-94.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALETEIA MACHADO

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

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

OAB:8.575/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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$ 

579,93 (quinhentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos), a 

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

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

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

R$166,50(cento e sessenta e seis reais e cinquenta 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.: 922202 Nr: 44686-83.2014.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

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

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8.884/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059437 Nr: 50743-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO HENRIQUE MENDES DE AQUINO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - 

OAB:7.585/MT

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1153736 Nr: 33354-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA SEVERINO MIRANDA

 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 CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1130173 Nr: 23061-22.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO DE ARAUJO ALMEIDA

 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: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21397/O, FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11.758, GLADSTONE GIMENIS - OAB:21587-O, RODRIGO POUSO 

MIRANDA - OAB:12.333

 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 
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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.: 948609 Nr: 59469-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GOMES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CÔRREA DA SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 917435 Nr: 41696-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES BILL DE OLIVEIRA LOBO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1030477 Nr: 36984-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO CESAR FERNANDES CARVALHO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 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.: 925454 Nr: 46792-18.2014.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

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

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8.884/MT

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

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

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

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

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

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

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

e sete reais e setenta e 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.: 113055 Nr: 3332-64.2003.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRA EQUIPAMENTOS PESADOS LTDA, 

PÉRSIO DOMINGOS BRIANTE, EXTRA BANCO DE IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT

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

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 

17.147

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

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

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

1.165,70 (um mil e cento e sessenta e cinco reais e setenta centavos), a 

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

forma separada, sendo R$553,35 (quinhentos e cinquenta e três reais e 

trinta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$582,85(quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco 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, 
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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.: 799404 Nr: 5827-32.2013.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ BELMONTE ROMEIRO

 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 executada, para que efetue, no prazo de 5 

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

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

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

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

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

e sete reais e setenta e 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.: 925456 Nr: 46794-85.2014.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

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

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8.884/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 922147 Nr: 44664-25.2014.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇAO MOTTA LTDA, PEDRO NEMESIO 

FARIA, MAURA DA MOTTA NEMESIO FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CLETO GOMES - 

OAB:5864/CE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415772 Nr: 3812-95.2010.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METAL DESIGN COMERCIO LTDA, JOÃO 

TIMOTHEO DA COSTA JUNIOR, LUÍS ANTONIO TIMOTHEO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT, PASCOAL SANTULLO NETO - OAB:12867, RODRIGO 

SEMPIO FARIA - OAB:8.078/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$ 

1.324,60 (um mil e trezentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos), 

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

forma separada, sendo R$632,80 (seiscentos e trinta e dois reais e oitenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$662,30(seiscentos e 

sessenta e dois reais e trinta 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.: 58765 Nr: 6989-87.1998.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORTE COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHELL BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - OAB:6024-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT, VÍTOR FERREIRA ALVES DE BRITO - OAB:RJ 

104.227

 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$717,31(setecentos e dezessete reais e trinta e um centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450846 Nr: 23325-49.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: K. M. Q. S., GABRIELA VANESSA BORGES DE 

QUEIROZ, GABRIELA VANESSA BORGES DE QUEIROZ

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

TRABALHO MÉDICO, FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

HOSPITALARES LTDA

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

OAB:13380/MT, RUI BUENO FERRAZ - OAB:9256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOSO SANTOS - 

OAB:7.322-A, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, NORMA 

SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

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

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

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

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$191,96 (cento e noventa e um reais e noventa e 

seis 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 e ao 

Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 14,75 (quatorze 

reais e setenta e cinco centavos) que deverá ser depositado em nome de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447351 Nr: 21301-48.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: K. M. Q. S., GABRIELA VANESSA BORGES DE 

QUEIROZ, GABRIELA VANESSA BORGES DE QUEIROZ

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

TRABALHO MÉDICO, FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

HOSPITALARES LTDA

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

OAB:13.380, CAROLINA APAZ FERRAZ - OAB:13380/MT, RUI BUENO 

FERRAZ - OAB:9.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, FREDERICO A. PIMENTA CERQUEIRA - 

OAB:11769, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, 

PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - OAB:10.430-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$191,96 (cento e noventa e um reais e noventa e 

seis 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 e ao 

Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 14,75 (quatorze 

reais e setenta e cinco centavos) que deverá ser depositado em nome de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059540 Nr: 50787-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANY LEMES DUARTE

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

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 953604 Nr: 1847-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANE XAVIER DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

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

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

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

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

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

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

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

e sete reais e setenta e 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.: 1058077 Nr: 50092-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDO JUNIOR FREITAS DE 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

e sete reais e setenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 
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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.: 373015 Nr: 9371-67.2009.811.0041

 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: LEUZIMAR MACEDO DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7.670/MT

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

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

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

629,45 (seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco 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$216,02(duzentos e dezesseis reais e dois 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.: 1133910 Nr: 24600-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO SOARES SOBRINHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

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

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

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

592,73 (quinhentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 179,30(cento e 

setenta e nove reais e trinta 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.: 946614 Nr: 58395-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOAO MAURICIO NEVES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.: 360563 Nr: 30555-16.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONIVALDO JOAQUIM FERREIRA JUNIOR

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

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

OAB:8.575/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:11.882-B, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

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

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

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

586,20 (quinhentos e oitenta e seis reais e vinte 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$172,77(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1103834 Nr: 12060-40.2016.811.0041

 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: CELINO DOMINGOS 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

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

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

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

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

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 
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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.: 1018782 Nr: 31292-72.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBERSON RAMOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA DA SILVA BELIDO - 

OAB:15165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB/MT 8.184 - OAB:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 923555 Nr: 45576-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOINHO RÉGIO ALIMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - 

OAB:6024, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES 

DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ARÉDIO FERREIRA 

FILHO - OAB:11.295/GO, VICTOR RODRIGO DE ELIAS - OAB:38767

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1118739 Nr: 18214-74.2016.811.0041

 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: MANOEL SIMPLÍCIO DA SILVA FILHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - 

OAB:8566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

R$92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá acessar o site 

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

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

e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação do recolhimento, 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1053546 Nr: 48157-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLVO (BRASIL) S/A, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTOLDI DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:6203/MT

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

OAB:14606, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2.693-B/MT, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT

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

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

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

R$92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá acessar o site 

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

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

e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação do recolhimento, 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 978920 Nr: 13516-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIVALDO MIRANDA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CÉSAR FADUL - 

OAB:4541-B

 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$92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá acessar o site 

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

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

e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação do recolhimento, 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 813277 Nr: 19754-65.2013.811.0041

 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: DURVAL DA LUZ, MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, MANOEL SEIXAS FILHO - OAB:7633/MT

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

OAB:6218/MT, MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3.076-A/MT, 
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VERÔNICA LAURA CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7950 OAB/MT

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

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

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

R$92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá acessar o site 

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

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

e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação do recolhimento, 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 924025 Nr: 45882-88.2014.811.0041

 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: ELISA GRACIELE VIEIRA DE ASSUNÇÃO, 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, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247

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

 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$92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá acessar o site 

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

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

e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação do recolhimento, 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 875688 Nr: 13890-12.2014.811.0041

 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: CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOINHO RÉGIO ALIMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA PORTERO FERNANDES - 

OAB:34.172/PR

 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$92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá acessar o site 

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

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

e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação do recolhimento, 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 938481 Nr: 53891-39.2014.811.0041

 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: ANTÔNIO FRANGE JUNIOR, AUTO PEÇAS E 

FERRAGENS SÃO PEDRO LTDA, ÉRICO WERNER FINGER, ÉRICO WERNER 

FINGER, ANKER COMERCIO DE AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME, 

SILVANA COMPAGNONI FINGER, GUSTAVO WERNER FINGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:6218/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

R$92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá acessar o site 

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

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

e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação do recolhimento, 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 750035 Nr: 1727-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS RODRIGUES LIMA, MILTON VIZINI CORRÊA 

JÚNIOR

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR - 

OAB:, NERCINO LAZARO RODRIGUES - OAB:3108

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

OAB:6218/MT

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

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

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

R$92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá acessar o site 

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

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

e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação do recolhimento, 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 878984 Nr: 16136-78.2014.811.0041

 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: JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA, LEONARDO PIO DA 

SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINAMO CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 7.202, SERGIO LUIZ DE SOUZA - OAB:MT 

11.572

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

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

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

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

R$92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá acessar o site 

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

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

e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação do recolhimento, 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 994234 Nr: 20642-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A, LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINAMO CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PASSOS MELHADO 

COCHI - OAB:187329/SP, LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 7.202

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

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

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

R$92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá acessar o site 

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

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

e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação do recolhimento, 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326280 Nr: 25860-53.2007.811.0041

 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: CLAUDIA MARIA PAZ RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDA - ATACADO - HARLEY DA SILVA 

AMORIM - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA MELISSA LIRA RANGEL 

MAIA - OAB:10.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO GOMES 

DE OLIVEIRA - OAB:10168/MT, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:10.657/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.: 407343 Nr: 39186-12.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUARACI PRATES GARCIA

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

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

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

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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.: 917980 Nr: 42058-24.2014.811.0041

 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: ISAIAS GOMES DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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$ 

553,65 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco 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$ 140,22(cento e 

quarenta reais e vinte e dois 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.: 1002184 Nr: 24339-92.2015.811.0041

 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 FERREIRA MARIA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO THOME DA CRUZ - 

OAB:13257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

553,65 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco 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$ 140,22(cento e 

quarenta reais e vinte e dois 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.: 1118243 Nr: 18007-75.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILUCIA CARNEIRO DA FONSECA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA SCALABRIN 

CAMELLO LOPES - OAB:11678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

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

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

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103759/11/2018 Página 20 de 671



564,88 (quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta 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$ 151,45(cento e 

cinquenta e um reais e quarenta 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.: 777251 Nr: 30602-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AROLDO FERNANDES DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEVISÃO A GAZETA LTDA - RECORD, 

GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:12.839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO S. RIBEIRO, 

ANTONIO C.V. MARCONDES e outro - OAB:3213, 3599...., MARIA 

CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - OAB:5930/MT, PEDRO 

MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

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

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

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

553,65 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco 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$ 140,22(cento e 

quarenta reais e vinte e dois 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.: 375171 Nr: 11797-52.2009.811.0041

 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: ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA, EDIMILSON 

DIAS LUZ, EDILSON RESPLANDES DE SOUZA, GILBERTO PEREIRA DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIANDRO ALVES BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CAETANO DE BRITO - 

OAB:9880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASSIS B. B. ESCOBAR - 

OAB:9357-B

 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.: 982089 Nr: 15002-79.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM URSOLINO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A, 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.ª Larissa do Prado Amaral - 

OAB/MT 21.693 - OAB:

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB/MT 

8.184-A - OAB:

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

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

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

553,65 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco 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$ 140,22(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 893372 Nr: 25468-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA REGINA BASTOS SILVA FERNANDO, MARIA 

DA CRUZ DE OLIVEIRA, MARIA PINHEIRO DE ABREU LIMA, MARINA 

RODRIGUES BARBOSA, MARIA BENEDITA ALVES RIBEIRO MARTELLI, 

MARILZA JOSÉ LOPES SCHUINA, MARIA JOSÉ DA SILVA DIAS CRUZ, 

MARIA ALAÍDE CORDEIRO DE OLIVEIRA, MARILEY SOUSA RIBEIRO, 

MARLENE DE SOUZA BOMDESPACHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex nascimento de Oliveira 

- Procurador do Municipio - OAB:9.254OAB/SE

 Certifico que conforme solicitado em fls 447 os autos encontra-se 

aguardando retirada na Central de Arrecadação e Arquivamento pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 790308 Nr: 44353-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O, TOMAS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:OAB/MT 3.565-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme solicitado em fls 26 os autos encontra-se 

aguardando retirada na Central de Arrecadação e Arquivamento pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Central de Arrecadação e Arquivamento.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1168333 Nr: 39441-23.2016.811.0041

 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: FLORAIS TRANSPORTES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTIA VITÓRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, 

ELECSONIC COMERCIO LTDA, ELECSONIC COMÉRCIO LTDA, JIAN CHENG 

ZHANG, TASSO GOUVEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO - OAB:8.798-A/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENRIQUE DE GOEYE NETO - 

OAB:51205, MARIANA VIOLANTE DE GOEYE BUTRICO - OAB:250232

 Em cumprimento a solicitação de parcelamento de custas processuais, 

informo que o pedido de parcelamento foi devidamente cadastrado no 

sistema de arrecadação do TJMT, podendo as partes acessarem 

diretamente no s i te  do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS 

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

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

parcelamento ou desconto cadastrado para esse processo deseja emitir 

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

poderá efetuar o devido pagamento.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78762 Nr: 9375-85.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, SOCIEDADE DE ECONOMIA 

MISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Fernandes Ortiz, Tomaz Fernandes Ortiz, 

Silvia Manoel Ortiz, ROSA BEZERRA ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIVALDO ALVES MENEZES 

- OAB:4.2271, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271/MT

 Em cumprimento ao despacho de fls. 156, certifico que foi deferido o 

pedido de dilação do prazo solicitado pela parte.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12175 Nr: 500-73.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.M. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

METALÚRGICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON KUNZE - OAB:3539/MT, 

ISRAEL ANIBAL SILVA - OAB:4121/MT

 Em cumprimento ao despacho de fls. 295, certifico que foi deferido o 

pedido de dilação do prazo solicitado pela parte.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1001806-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVER PLACE LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR LANZA MACIEL OAB - MG154800 (ADVOGADO(A))

GABRIELA DE OLIVEIRA SALERA MOTA OAB - MG140819 

(ADVOGADO(A))

THIAGO BULHOES VIANNA DE CERQUEIRA LEITE OAB - MG85146 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT0011990A 

(ADVOGADO(A))

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT0009634A-N (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0009764S-A 

(ADVOGADO(A))

AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte 

requerida quedou-se inerte até a presente data. Assim, impulsionando os 

presentes autos, procedo à intimação do administrador judicial para que se 

manifeste, no prazo de 05(cinco) dias. Cuiabá, 8 de novembro de 2018. 

César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021639-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISSY LEAO GIACOMETTI OAB - MT15596/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (IMPUGNADO)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(IMPUGNADO)

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS 

(IMPUGNADO)

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (IMPUGNADO)

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (IMPUGNADO)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(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 a requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 8 de novembro de 

2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1023064-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA OAB - MT23270/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

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 (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 
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(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 a requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 8 de novembro de 

2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1011594-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT0014559A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT0011652A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES OAB - MT12708/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte 

requerida quedou-se inerte até a presente data. Assim, impulsionando os 

presentes autos, procedo à intimação do administrador judicial para que se 

manifeste, no prazo de 05(cinco) dias. Cuiabá, 8 de novembro de 2018. 

César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1011604-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HNS AMERICAS COMUNICACOES LTDA. (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT0014559A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT0011652A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES OAB - MT12708/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Certifico que, conquanto devidamente intimada, a parte 

requerida quedou-se inerte até a presente data. Assim, impulsionando os 

presentes autos, procedo à intimação do administrador judicial para que se 

manifeste, no prazo de 05(cinco) dias. Cuiabá, 8 de novembro de 2018. 

César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1014683-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO EUVALDO LODI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO(A))

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

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 8 de novembro de 

2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021099-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 8 de novembro de 

2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1036259-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

CBM CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES OAB - MT4700/O (ADVOGADO(A))

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ZANCHETTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUAN WILIAN MATTJIE ZANCHETT OAB - MA13601 (ADVOGADO(A))

REBOUCAS COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO RODOBENS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO(A))

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

DANIELE YUKIE FUKUI OAB - MT0013589S (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO FORTUNATO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JANIO TEODORO VILELA OAB - RO6051 (ADVOGADO(A))

SERGIO ABRAHAO ELIAS OAB - RO0001223A (ADVOGADO(A))

MASON EQUIPAMENTOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

GABRIELA MASCARENHAS FIUZA OAB - MG0126906A (ADVOGADO(A))

JOSE CUSTODIO PIRES RAMOS NETO OAB - MG150225 (ADVOGADO(A))
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AGUILERA AUTOPECAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELETRO HIDRO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257/O (ADVOGADO(A))

EDER MENDONCA DE ABREU OAB - TO1087 (ADVOGADO(A))

SERGIO BARRETO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

SERGIO BARRETO DOS SANTOS OAB - SP327157 (ADVOGADO(A))

H P SERVICOS E LOCACAO EIRELI - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

SCHWINGEL & SCHWINGEL LTDA. - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDREZA ANCHIETA DO NASCIMENTO OAB - PA12661 (ADVOGADO(A))

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

LOCAMILLE VEÍCULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

LOCAR AUTOS EIRELI - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

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

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN OAB - MT0005956A 

(ADVOGADO(A))

JUVENIL SUPRIANO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

MILTON RICARDO FERRETTO OAB - RO571-A (ADVOGADO(A))

NORTE NUTRI NUTRICAO ANIMAL LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

TREK TERRAPLANAGEM LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

JULIERME ROMERO OAB - MT6240/O (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

HC PNEUS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

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

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

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

TELEFONICA BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

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

OI MOVEL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

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

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO)

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

EURIPEDES CAITANO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Visto. Vê-se dos autos que a recuperanda opôs embargos de declaração 

(id 15839773) em face da decisão proferida (id 15636619), na qual, este 

Juízo determinou que se aguardasse o resultado do recurso interposto 

pela Trek Terraplanagem Ltda. Requereu a recuperanda o acolhimento dos 

embargos, após oportunizada a manifestação da embargada, a fim de 

atribuir efeitos modificativos à decisão com a consequente expedição de 

alvará judicial em seu favor. Assim, considerando que os embargos de 

declaração opostos (id 15839773) visam obter efeitos infringentes, 

intimem-se a credora Trek Terraplanagem Ltda e o administrador judicial 

para manifestação, no prazo comum de 05 (cinco) dias úteis. Após, 

voltem-me os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1036259-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

CBM CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES OAB - MT4700/O (ADVOGADO(A))

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ZANCHETTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUAN WILIAN MATTJIE ZANCHETT OAB - MA13601 (ADVOGADO(A))

REBOUCAS COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO RODOBENS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO(A))

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

DANIELE YUKIE FUKUI OAB - MT0013589S (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO FORTUNATO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JANIO TEODORO VILELA OAB - RO6051 (ADVOGADO(A))

SERGIO ABRAHAO ELIAS OAB - RO0001223A (ADVOGADO(A))

MASON EQUIPAMENTOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

GABRIELA MASCARENHAS FIUZA OAB - MG0126906A (ADVOGADO(A))

JOSE CUSTODIO PIRES RAMOS NETO OAB - MG150225 (ADVOGADO(A))

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELETRO HIDRO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257/O (ADVOGADO(A))

EDER MENDONCA DE ABREU OAB - TO1087 (ADVOGADO(A))

SERGIO BARRETO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

SERGIO BARRETO DOS SANTOS OAB - SP327157 (ADVOGADO(A))

H P SERVICOS E LOCACAO EIRELI - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

SCHWINGEL & SCHWINGEL LTDA. - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDREZA ANCHIETA DO NASCIMENTO OAB - PA12661 (ADVOGADO(A))

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

LOCAMILLE VEÍCULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

LOCAR AUTOS EIRELI - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

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

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN OAB - MT0005956A 

(ADVOGADO(A))

JUVENIL SUPRIANO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

MILTON RICARDO FERRETTO OAB - RO571-A (ADVOGADO(A))

NORTE NUTRI NUTRICAO ANIMAL LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

TREK TERRAPLANAGEM LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

JULIERME ROMERO OAB - MT6240/O (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

HC PNEUS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

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

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

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

TELEFONICA BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

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

OI MOVEL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

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

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO)

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

EURIPEDES CAITANO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Visto. Vê-se dos autos que a recuperanda opôs embargos de declaração 

(id 15839773) em face da decisão proferida (id 15636619), na qual, este 

Juízo determinou que se aguardasse o resultado do recurso interposto 

pela Trek Terraplanagem Ltda. Requereu a recuperanda o acolhimento dos 

embargos, após oportunizada a manifestação da embargada, a fim de 

atribuir efeitos modificativos à decisão com a consequente expedição de 

alvará judicial em seu favor. Assim, considerando que os embargos de 

declaração opostos (id 15839773) visam obter efeitos infringentes, 

intimem-se a credora Trek Terraplanagem Ltda e o administrador judicial 

para manifestação, no prazo comum de 05 (cinco) dias úteis. Após, 

voltem-me os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1036259-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

CBM CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES OAB - MT4700/O (ADVOGADO(A))

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ZANCHETTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUAN WILIAN MATTJIE ZANCHETT OAB - MA13601 (ADVOGADO(A))

REBOUCAS COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO RODOBENS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO(A))

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

DANIELE YUKIE FUKUI OAB - MT0013589S (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO FORTUNATO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JANIO TEODORO VILELA OAB - RO6051 (ADVOGADO(A))

SERGIO ABRAHAO ELIAS OAB - RO0001223A (ADVOGADO(A))

MASON EQUIPAMENTOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

GABRIELA MASCARENHAS FIUZA OAB - MG0126906A (ADVOGADO(A))

JOSE CUSTODIO PIRES RAMOS NETO OAB - MG150225 (ADVOGADO(A))

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELETRO HIDRO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257/O (ADVOGADO(A))

EDER MENDONCA DE ABREU OAB - TO1087 (ADVOGADO(A))

SERGIO BARRETO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

SERGIO BARRETO DOS SANTOS OAB - SP327157 (ADVOGADO(A))

H P SERVICOS E LOCACAO EIRELI - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

SCHWINGEL & SCHWINGEL LTDA. - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDREZA ANCHIETA DO NASCIMENTO OAB - PA12661 (ADVOGADO(A))

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

LOCAMILLE VEÍCULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

LOCAR AUTOS EIRELI - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

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

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN OAB - MT0005956A 

(ADVOGADO(A))

JUVENIL SUPRIANO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

MILTON RICARDO FERRETTO OAB - RO571-A (ADVOGADO(A))

NORTE NUTRI NUTRICAO ANIMAL LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

TREK TERRAPLANAGEM LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

JULIERME ROMERO OAB - MT6240/O (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

HC PNEUS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

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

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

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

TELEFONICA BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

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

OI MOVEL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

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

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO)

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

EURIPEDES CAITANO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Visto. Vê-se dos autos que a recuperanda opôs embargos de declaração 

(id 15839773) em face da decisão proferida (id 15636619), na qual, este 

Juízo determinou que se aguardasse o resultado do recurso interposto 

pela Trek Terraplanagem Ltda. Requereu a recuperanda o acolhimento dos 

embargos, após oportunizada a manifestação da embargada, a fim de 

atribuir efeitos modificativos à decisão com a consequente expedição de 

alvará judicial em seu favor. Assim, considerando que os embargos de 

declaração opostos (id 15839773) visam obter efeitos infringentes, 

intimem-se a credora Trek Terraplanagem Ltda e o administrador judicial 

para manifestação, no prazo comum de 05 (cinco) dias úteis. Após, 

voltem-me os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 878967 Nr: 16119-42.2014.811.0041

 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: LUCY APARECIDA DE OLIVEIRA, ANTÔNIO LUIZ 

FERREIRA

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

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

SILVA - OAB:6565/MT, GUARACY CARLOS SOUZA - OAB:3.287/MT

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

 Visto.

LUCY APARECIDA DE OLIVEIRA ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a junto a falência de 

SUPERMERCADO MODELO LTDA (CÓDIGO 800492), com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 992,38, no quadro geral de 

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

(fls. 06/08, 11/23).

O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor (fls. 45/47).

Parecer do Ministério Público (fls. 39/43).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 992,38, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 137200-36.2010.5.23.0001.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

LUCY APARECIDA DE OLIVEIRA, no quadro de credores da falida, no 

valor de R$ 992,38, classificado como concursal trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 813282 Nr: 19759-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS DIAS - ME, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTE, 

ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:9229/MT

 Visto.

Defiro o pedido de fl. 284, e devolvo o prazo de 05 dias úteis para 

manifestação, a contar da intimação desta decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 963749 Nr: 7778-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ RODRIGUES DE CAMPOS, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 
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SILVA - OAB:6.565/MT, JOÃO BATISTA DE MORAES - OAB:11059, 

SAMUEL RICHARD DECKER NETO - OAB:4965/MT

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

 Visto.

I – Intime-se o administrador judicial para manifestação, no prazo de 15 

dias úteis.

II – Após, encaminhe-se os autos ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 75557 Nr: 12666-93.2001.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGOVERDI S/A, BRUNO PACHECO MEDEIROS, 

RENATO CESAR VIANNA GOMES, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

MIRANDA - OAB:9.779/MT, BRUNO PACHECO MEDEIROS - OAB:6065, 

HELIO LUIZ GARCIA - OAB:3613/MT, RENATO CESAR VIANNA GOMES 

- OAB:2713-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se a Síndica atual para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis.

Sem prejuízo da determinação supra, determino que a ASSESSORIA DO 

JUÍZO proceda ao cadastramento da Síndica atual junto ao sistema Apolo.

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 274781 Nr: 26316-03.2007.811.0041

 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: SABOIA CAMPOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, 

ADRIANO AMBROSIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AMBRÓSIO PEREIRA - 

OAB:4.561/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Cuida-se de “RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS”, apresentado por 

ADRIANO AMBRÓSIO PEREIRA, administrador judicial nomeado nos autos 

da RECUPERAÇÃO JUDICIAL da sociedade empresária SABOIÁ CAMPOS 

E CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, que foi encerrada por sentença 

proferida em 13/04/2011 (código 219291).

Como se infere à fl. 02, o administrador judicial, em cumprimento ao 

disposto no artigo 22, II, alíneas “c” e “d” da Lei n.º 11.101/2005, 

apresentou, no curso da recuperação judicial da empresa SABOIÁ 

CAMPOS E CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA o relatório mensal de 

atividades do devedor, bem como da execução do plano de recuperação 

judicial, referente ao exercício do ano de 2006.

Pois bem, o relatório mensal de atividades do devedor e do cumprimento 

do plano de recuperação judicial deve ser juntado, salvo determinação em 

contrário, nos autos da recuperação judicial e não ser autuado em 

apartado como ocorreu no caso em análise, chegando, inclusive, a gerar 

um código.

Assim, já tendo sido encerrada a recuperação judicial, não mais se 

justifica a tramitação do presente feito, razão pela qual determino que o Sr. 

GESTOR JUDICIÁRIO, promova as baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 387018 Nr: 22893-64.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERENCIANO, BAGGIO E ASSOCIADOS - 

ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIRAN SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL, 

PIRAN PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO DA SILVA 

EMERENCIANO - OAB:91916/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO DA SILVA 

EMERENCIANO - OAB:91916/SP, MARCELO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:90666, RICARDO SALDANHA SPINELLI - OAB:15.204, THIAGO 

SANTOS SERAFIM - OAB:33559/DF

 Visto.

Sobre as alegações da parte executada (fls. 329/333), intime-se o 

CREDOR para manifestação, no prazo de 15 dias úteis.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 947963 Nr: 59123-32.2014.811.0041

 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: ENSERCON ENGENHARIA LTDA, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE ANDRADE - 

OAB:, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14485/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:

 ...AUTORIZO A SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL dos serviços contratados 

entre a recuperanda e SINFRA-MT, em favor da CONSTRUTORA TRIPOLO 

LTDA, permitindo que a subcontratada realize até 30% dos serviços 

especificados no Contrato nº 022/2013/00/00-SETPU.Para tanto, 

expeça-se Ofício à Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação 

Urbana – SETPU, atualmente denominada de SINFRA-MT, encaminhando o 

teor da presente decisão, bem como para determinar que os pagamentos 

das medições a serem executadas pela contratada sejam efetivados em 

sua conta corrente a serem informadas por ocasião da formalização do 

instrumento de subcontratação.Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para 

que a Construtora Tripolo Ltda, junte aos autos mandato procuratório, tal 

como requerido.Expeça-se o necessário.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 947963 Nr: 59123-32.2014.811.0041

 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: ENSERCON ENGENHARIA LTDA, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE ANDRADE - 

OAB:, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14485/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:

 Visto.

I- A recuperanda informa que o mais relevante motivo que justificou o não 

pagamento de diversos credores trabalhistas, foram os atrasos ou até 

mesmo não realizações de pagamentos por parte dos contratantes de 

seus serviços, sendo a maioria por parte do poder público.

Informa, ainda, que o contrato que possui representatividade econômica é 

o firmado com o Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis – 

Sanear, com previsão de recebimento do montante de R$ 227.548,47, no 

dia 10 de Outubro de 2018, e, que “será automaticamente destinado ao 

pagamento das parcelas devidas aos credores trabalhistas descritos 

dentre as fls. 2132/2137” (sic – fl. 2149).

 Assim, considerando que já decorreu o prazo para pagamento das 

medições em atraso, no valor de R$ 227.548,47, previsto para o dia 10 de 

outubro de 2018, intime-se novamente a recuperanda para comprovar o 
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pagamento dos credores trabalhistas mencionados nas fls. 2132/2137, no 

prazo de 15 dias úteis.

II- Intime-se o subscritor da habilitação de crédito do credor OZIEL ALVES 

SILVA (fls. 2167/2189), para que promova a devida distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 933020 Nr: 50944-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRIZZIO CAPUCI, RENATO CESAR VIANNA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE INPER - INVESTIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785, KÁSSIA RABELO SILVA - OAB:16.874/MT, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228

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

MIRANDA - OAB:9.779/MT

 Visto.

Em decisão proferida em 10/05/2018 (fl. 801), este Juízo determinou a 

oitiva da nova síndica nomeada nos autos da falência, tendo sido juntado 

aos autos manifestações da mesma datadas dos dias 03/05 e 14/05/2018 

(fls. 802/805 e 807/809).

Pois bem, ainda que a manifestação de fls. 807/809 seja posterior à 

decisão em questão, verifico em consulta ao sistema Apolo, que o nome 

da nova síndica não constou da publicação ocorrida no DJE n.º 10.260, do 

dia 22/05/2018.

Assim, intime-se a nova síndica (EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

LTDA-ME), na pessoa de seu responsável técnico, BRENO AUGUSTO 

PINTO DE MIRANDA, para manifestação nos presentes EMBARGOS DE 

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

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações.

Sem prejuízo da determinação supra, ordeno que a ASSESSORIA DO 

JUÍZO proceda ao cadastramento da nova síndica junto ao sistema Apolo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 909664 Nr: 36591-64.2014.811.0041

 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: JULIANO STEFANO DURAN, 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, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

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

 Visto.

Defiro o pedido retro e concedo o prazo de 60 dias úteis para a juntada 

dos documentos, conforme decisão exarada à fl. 32.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 978925 Nr: 13519-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDETE FERREIRA RAMOS, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, KAMILA MENDES MONTEIRO - OAB:11931

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

 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 (KAMILA MENDES 

MONTEIRO), 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.: 766170 Nr: 18916-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDES DE OLIVEIRA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LOPES SANDIM - 

OAB:4.428, GABRIEL COSTA LEITE - OAB:6608, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO - OAB:684-COREC, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

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

SILVA - OAB:6.565/MT, FABIO HELENE LESSA - OAB:16633/MT, 

FELICIO ROSA VALARELLI JUNIOR - OAB:235 379/SP, PAULO INACIO 

DIAS LESSA - OAB:13.887/MT, PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES 

- OAB:19486/MT, TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - 

OAB:13948-MT

 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. 08, possui poderes expressos tão 

somente para propor reclamação trabalhista, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 321, parágrafo único, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 913660 Nr: 39298-05.2014.811.0041

 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: BANCO FIDIS S/A, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA TANAKINHA LTDA

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

OAB:18763-A, MICHELLE DE OLIVEIRA B. PESCH - OAB:63.545/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIZE ANTONIO BARBOSA - 

OAB:13764-B/MT

 Visto. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RENÚNCIA AO MANDATO. INTIMAÇÃO 

PARA REGULARIZAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO NOTIFICADA 

NOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DAS INTIMAÇÕES. 

PROVIDÊNCIA NÃO TOMADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Consoante 

dispõe o art. 274, parágrafo único, do CPC/2015, presumem-se válidas as 

intimações dirigidas ao endereço da parte, se a mudança de endereço não 

foi devidamente comunicada nos autos. (...). 2. Agravo interno não 

conhecido. (STJ - AgInt no AREsp: 866039 SP 2016/0039563-3, Relator: 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 06/03/2018, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2018) Ante o exposto, 

julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no inciso III, 

artigo 485, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 907321 Nr: 35120-13.2014.811.0041

 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 MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A, ALINE 

BARINI NÉSPOLI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS PAVÃO TRANSPORTES - ME, 

LUIS CARLOS PAVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:9229/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6.218/MT

 Visto.

BANCO MERCEDEZ BENZ DO BRASIL S/A apresentou IMPUGNAÇÃO DE 

CRÉDITO por dependência aos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE 

LOPES E VIEIRA LTDA E OUTRA, requerer, em síntese, a exclusão de seu 

crédito, nos termos do artigo 49, §3º, da Lei 11.101/2005.

A Administradora Judicial e a recuperanda concordam com os termos da 

impugnação apresentada pelo impugnante (fls. 68/71 e 81).

Parecer do Ministério Público (fls. 74/75).

É o relatório do necessário. Decido.

Como se infere dos autos, a devedora, ora impugnada, não faz qualquer 

oposição à origem dos créditos, sua legitimidade, importância ou 

classificação, tal como estabelece o caput do art. 8º, da Lei 11.101/2005.

O Administrador Judicial também não se opõe ao valor do crédito indicado 

pela impugnante, manifestando favorável a exclusão do crédito 

pertencente ao banco impugnante, nos termos do artigo 49, §3º, da Lei 

11.101/2005.

Pelo exposto, acolho o pedido formulado, e determino a exclusão da 

relação de credores da recuperanda, os créditos pertencentes ao BANCO 

MERCEDEZ BENZ DO BRASIL S/A, por não se sujeitarem aos efeitos do 

plano de recuperação judicial.

Sem custas e honorários advocatícios.

Intime-se o administrador judicial para providências.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 890456 Nr: 23530-39.2014.811.0041

 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: MARCIA DA SILVA ALMEIDA, 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, DANIEL SILVA SOUTO - OAB:14019

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

 Visto.

MARCIA DA SILVA ALMEIDA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a falência de SUPERMERCADO MODELO LTDA 

(CÓDIGO 800492), com sua consequente inclusão do valor de R$ 

6.663,37, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários (fls. 08/15).

O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

ressaltando apenas que o valor do crédito atualizado perfaz a quantia de 

R$ 7.296,50 (fls. 51/53).

Parecer do Ministério Público (fls. 55/56).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho que reconheceu a existência 

de crédito no valor de R$ 6.663,37, resultante dos autos nº 

0000738-04.2012.5.23.0001.

Ocorre que, assiste razão ao administrador judicial ao juntar aos autos o 

cálculo atualizado, no valor de R$ 7.296,50, tendo em vista que o cálculo 

não foi devidamente atualizado pela parte autora.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

MARCIA DA SILVA ALMEIDA, no quadro de credores da falida, no valor de 

R$ 7.296,50, classificado como concursal trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 895177 Nr: 26633-54.2014.811.0041

 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: TRANSPORTADORA TANAKINHA EIRLI-EPP - LTDA, 

SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A, USSIEL 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 95) (destaquei).Ao contrário do alegado pela ora embargante o Juízo 

expressamente se manifestou sobre o artigo 57, da lei n.º 11.101/05, ao 

consignar que: “Diante do quadro apresentado, nada obsta que se declare 

a inconstitucionalidade incidenter tantum do art. 57 da Lei 11.101/05, em 

aplicação ao chamado controle difuso de constitucionalidade, 

dispensando-se, assim, as exigências ali contidas. Desse modo, para que 

não se perca de vista a função social da empresa, que também se 

constitui em uma das garantias fundamentais, asseguradas em nossa 

Carta Magna (art. 1º, IV e 6º), deve-se permitir que a empresa continue 

operando mesmo após sua caracterização como insolvente, por 

intermédio da execução do plano de recuperação judicial, que se constitui 

na ferramenta adequada para a regularização da situação em que se 

encontra a empresa devedora. Conclui-se, pois, que é possível o 

afastamento da aplicabilidade do art. 57 da Lei 11.101/05, autorizando o 

processamento da recuperação judicial mesmo sem a apresentação das 

respectivas certidões negativas de débitos tributários” (sem destaque no 

original).Tal posicionamento não destoa do entendimento da 2ª Turma do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do REsp n.º 

1.234.025/MT assim se posicionou “(...). 2. A possibilidade de o juízo 

declarar a inconstitucionalidade de uma norma, no âmbito de controle 

difuso, mesmo sem provocação, é um dos mecanismos capazes de 

garantir a supremacia da Constituição, no sistema jurídico brasileiro. (...).” 

(REsp 1.234.025; 2011/0015787-9; Relª Minª Eliana Calmon Alves; DJE 

11/06/2013; Pág. 772) (destaquei).Com efeito, não havendo as alegadas 

contradições, omissões e vícios, o que se percebe é que, na verdade, a 

irresignação dos ora Embargantes, Fazenda Nacional e Estado de Mato 

Grosso, diz respeito à essência da decisão e não a eventuais omissões, 

contradições ou obscuridades, não se prestando os embargos de 

declaração para modificar a decisão, e adequá-la ao entendimento 

defendido pela embargante, razão pela qual REJEITO AMBOS OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 907317 Nr: 35118-43.2014.811.0041

 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: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

SILVA PRATES LTDA EPP, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA, BOM DIA 

COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LAURA PEREIRA - 

OAB:6999, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6.565/MT, 

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT

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

ARNO JUNG - OAB:19.585/PR

 Visto.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SILVA PRATES 

LTDA EPP ingressou com o pedido inicial, objetivando habilitar seu crédito 

junto a junto a falência de SUPERMERCADO MODELO LTDA (CÓDIGO 

800492), com sua consequente inclusão do valor de R$ 90.998,50, no 

quadro geral de credores, juntando, para tanto, os documentos que 

entendeu necessários (fls. 07/126).

O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor (fls. 

149/154).

Parecer do Ministério Público (fls. 161/162).
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É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos referente a notas fiscais de mercadorias fornecidas e termos 

de confissão de dívida, conforme discriminados na exordial, no valor total 

de R$ 90.998,50.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SILVA PRATES 

LTDA EPP, no quadro de credores da falida, no valor de R$ 90.998,50, 

classificado como extraconcursal quirografário.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 963931 Nr: 6480-63.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO, TRUST SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E 

COMERCIO, EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI 

- OAB:211.495 OAB/SP, LASTHENIA DE FREITAS VARÃO - 

OAB:4.695/MT, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:14039/MT, MONIQUE HELEN ANTONACCI - OAB:316885, USSIEL 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT

 Visto.

Acolho o pedido retro para o fim de conceder à SÍNDICA TRUST 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELLI, o prazo suplementar de 05 (cinco) 

dias úteis para manifestação nos autos.

 Após, colha-se parecer do Ministério Público e venham-me conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1335026 Nr: 16705-40.2018.811.0041

 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: SELMA APARECIDA THEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSCH ADMINISTRADORA SERV E 

INFORMATICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANI BATISTA LISBOA - 

OAB:202.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, THAÍS 

SVERSUT - OAB:9634/OAB-MT, VERONICA LAURA DE CAMPOS 

CONCEIÇÃO - OAB:7950 - MT

 Certifico que procedi o correto cadastramento do procurador da parte 

requerida e, sendo assim, impulsionando o feito, intimo a parte requerida 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 721577 Nr: 17083-40.2011.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZANIN & ZANCHI JUNIOR LTDA, EXPERT - CONT ASS 

AUD PERIC REPR PELO MARCOS JOSE MARTINS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alini Aparecida Lima Barbosa - 

OAB:20807/O, MARCOS JOSE MARTINS - OAB:CRC 024388/ O -, 

MARDEN E.F. TORTORELLI - OAB:4313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CHAMO O FEITO A ORDEM, por verificar a ausência 

de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo e diante da falta de interesse processual da devedora, 

DECLARO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a presente demanda, 

nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.Em consequência, REVOGO O 

PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA SOCIEDADE 

EMPRESÁRIA ZANIN & ZANCHI JUNIOR LTDA devendo o Sr. Gestor 

Judiciário oficiar a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, para que 

proceda às anotações nos atos constitutivos da empresa requerente, a 

fim de que retire de seus registros a denominação “EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL”.Eventuais custas remanescentes serão suportadas pela 

requerente.Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos, 

dando-se ciência ao Ministério Público.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 964534 Nr: 6745-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIA ARAUJO MARCELO, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA RAGNINI - 

OAB:7834/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6.565/MT

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

 Visto.

VALÉRIA ARAÚJO MARCELO ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a junto a falência de SUPERMERCADO MODELO 

LTDA (CÓDIGO 800492), com sua consequente inclusão do valor de R$ 

7.999,62, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários (fls. 09/11).

A Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

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

7.911,63 (fls. 36/38).

Parecer do Ministério Público (fls. 40/41).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 7.999,62, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0000050-81.2013.5.23.0106.

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

crédito do habilitante é de R$ 7.911,63, tendo em vista que o cálculo foi 

atualizado erroneamente pela parte autora.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

VALÉRIA ARAÚJO MARCELO, no quadro de credores da falida, no valor 

de R$ 7.911,63, classificado como extraconcursal trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1064165 Nr: 52795-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, VALOR 

ENGENHARIA LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz C.N.Ribeiro - 

OAB:12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103759/11/2018 Página 29 de 671



 Visto.

HOMOLOGO, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, o pedido de 

DESISTÊNCIA formulado pelas partes à fl. 545, e declaro extinto o feito 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram a exordial 

mediante recibo nos autos.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

 Ciência ao Ministério Público e ao Administrador Judicial.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1079102 Nr: 926-16.2016.811.0041

 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: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE 

CUIABA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLE DOMINGUES TINOCO 

SAAD - OAB:OAB/MT 9.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE CUIABÁ ingressou com 

o pedido inicial, objetivando habilitar seu crédito junto a junto a falência de 

SUPERMERCADO MODELO LTDA (CÓDIGO 800492), com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 144.080,40, no quadro geral de 

credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu necessários 

(fls. 07/141).

O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor (fls. 

149/155).

Parecer do Ministério Público (fls. 158/159).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 144.080,40, resultante de honorários 

advocatícios.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE CUIABÁ no quadro de 

credores da falida, no valor de R$ 144.080,40, classificado como 

concursal trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 73531 Nr: 9717-18.2000.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: INPER INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., 

RENATO CESAR VIANA GOMES, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALVES NETO - 

OAB:3839, BRENO AUGUSTO P. DE MIRANDA - OAB:9779/MT, HÉLIO 

LUIZ GARCIA - OAB:3.613, RENATO CÉSAR VIANA GOMES - OAB:2713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto, passo a fazer as seguintes deliberações:1) Determino 

que o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO intime todos os advogados cadastrados 

nos autos para tomarem ciência acerca do laudo pericial juntado às fls. 

1.911/2.163, e, querendo, apresentem manifestação, no prazo comum de 

05 (cinco) dias úteis.2) Determino ainda, que faça constar às margens da 

matrícula do imóvel n.º 1.763, cópia da decisão que decretou a nulidade da 

venda e do parque industrial do FRIGORÍFICO ROCHEDO, devendo o Sr. 

Gestor Judiciário expedir ofício ao cartório de registro de imóveis 

competente.2.1) Autorizo que o ofício a ser expedido seja entregue ao 

síndico ou a quem este expressamente autorizar, para posterior 

comprovação nos autos de seu protocolo.3) AUTORIZO o síndico a 

contratar o escritório TESSARO & THÉ ADVOGADOS ASSOCIADOS para 

defesa dos interesses da massa no AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

ESPECIAL n.º 1209895/MT, nos EMBARGOS DE TERCEIRO n.º 

50.944-12.2014.8.11.0041, nos autos da IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA 

CAUSA n.º 59596-18.2014.8.11.0041, bem como em todos os incidentes 

que se fizerem necessários.3.1) Para fins de formalização da 

contratação, deverá o síndico trazer aos autos, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, o contrato de prestação de serviços advocatícios, nos termos da 

proposta apresentada (fls. 2238/2239 – volume 12), para homologação do 

Juízo.3.2) Fica desde já autorizado que o pagamento ocorra na forma 

constante da proposta. Expeça-se o necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 947111 Nr: 58638-32.2014.811.0041

 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: REPRIKIDS COMÉRCIO DE CONFECCÇÕES E 

BRINQUEDOS LTDA, DEBORA ARANTES DE PAULA, MARLI FERREIRA DE 

SOUZA DE PAULA, SP PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA, PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, DANIELA WINTER CURY - OAB:86861B/RS, PAOLA 

CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - OAB:9.510/MT, ROSANE 

SANTOS DA SILVA - OAB:17087/O, VERÔNICA LAURA CAMPOS 

CONCEIÇÃO - OAB:7950 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAOLA CRISTINA RIOS 

PEREIRA FERNANDES - OAB:9.510/MT

 dispensando-se, assim, as exigências ali contidas. Desse modo, para que 

não se perca de vista a função social da empresa, que também se 

constitui em uma das garantias fundamentais, asseguradas em nossa 

Carta Magna (art. 1º, IV e 6º), deve-se permitir que a empresa continue 

operando mesmo após sua caracterização como insolvente, por 

intermédio da execução do plano de recuperação judicial, que se constitui 

na ferramenta adequada para a regularização da situação em que se 

encontra a empresa devedora. Conclui-se, pois, que é possível o 

afastamento da aplicabilidade do art. 57 da Lei 11.101/05, autorizando o 

processamento da recuperação judicial mesmo sem a apresentação das 

respectivas certidões negativas de débitos tributários” (sem destaque no 

original).Tal posicionamento não destoa do entendimento da 2ª Turma do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do REsp n.º 

1.234.025/MT assim se posicionou “(...). 2. A possibilidade de o juízo 

declarar a inconstitucionalidade de uma norma, no âmbito de controle 

difuso, mesmo sem provocação, é um dos mecanismos capazes de 

garantir a supremacia da Constituição, no sistema jurídico brasileiro. (...).” 

(REsp 1.234.025; 2011/0015787-9; Relª Minª Eliana Calmon Alves; DJE 

11/06/2013; Pág. 772) (destaquei).Com efeito, não havendo a alegada 

obscuridade, o que se percebe é que, na verdade, a irresignação do ora 

Embargante, Estado de Mato Grosso, diz respeito à essência da decisão e 

não a eventuais omissões, contradições ou obscuridades, não se 

prestando os embargos de declaração para modificar a decisão, e 

adequá-la ao entendimento defendido pela embargante, razão pela qual 

REJEITO O EMBARGO DE DECLARAÇÃO.II – Sem prejuízo da determinação 

supra, determino que o GESTOR JUDICIÁRIO proceda com o 

desentranhamento da HABILITAÇÃO DE CRÉDITO do BANCO SANTANDER 

S/A constante de fls. 1119, e intime o subescritor para que realize a 

devida distribuição, nos termos do art. 9° da LREF. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 166553 Nr: 16264-50.2004.811.0041

 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: COOPERATIVA AGRARIA MISTA ENTRE RIOS LTDA, 
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COOPERSUL - COOP. CENTRAL AGROP. DOS CAMPOS GERAIS LTDA, 

TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE OLVERPAR S/A 

INDUSTRIA E COMÉRCIO, INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO S/A, ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, CLAUDIA REGINA 

FIGUEIRA, RODOLFO PONTANA, BRUNO POPPA, NELSON TIRLONE, 

AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, VITORIAN COMPRA E 

VENDA DE BENS S.A., Luiz Valdecir Ritti, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, Gobbi & Companhia Ltda, REFORPAN 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, KPM 

ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, IMCOPA - IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO E IND. DE ÓLEOS LTDA, JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ, 

OLIVEIRA CASTRO E PEIXOTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, EDSON 

CRIVELATTI, GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, 

STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, DIAS LESSA 

ADVOGADOS, EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR, VETTORE 

AGROCOMERCIAL EIRELI, TRANSPORTADORA GRAMADO LTDA, 

RODRIGO DE PAULO CORREA, NELSON JOSE VIGOLO, jorge domingos 

advogados associados, CAPITA E SENSUS ASSESSORIA TRIBUTÁRIA 

LTDA, NEGRÃO, NOGUEIRA E ISMAEL ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

GAYHVA E MARTINS ADVOGADOS, AURI DE OLIVEIRA FAICHT, 

ENERGISA S/A, RAPOSO MACUCH E ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

4SSETS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS, LEONTINA JACOBSEN FABIAN, ANDRE FELIPE 

JACOBSEN FABIAN, KAROLINE JACOBSEN FABIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO PIMENTEL MARCOVICI 

- OAB:29624, ARMANDO VICENTE NOVACZYK - OAB:3391-A/MT, 

BRUNO POPPA - OAB:247327/SP, CLAUDIA REGINA FIGUEIRA - 

OAB:SP/286.495, FERNANDO MUNIZ SANTOS - OAB:22384/PR, HIANAE 

SCHRAMM - OAB:30944, KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - 

OAB:211.495 OAB/SP, MONIQUE HELEN ANTONACCI - OAB:316885, 

RENATO CESAR VIANNA GOMES - OAB:2713-A/MT, RICARDO HASSON 

S - OAB:, RICARDO HASSON SAYEG - OAB:108332/ SP, RICARDO 

HASSON SAYEG - OAB:SP/108.332, RODOLFO PONTANA - 

OAB:343.143/ SP, ZIZA DE PAULA OLMEDILA - OAB:232384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA CRISTINE BANDEIRA 

WELTER - OAB:53872, Antonio Carlos P. Santos - OAB:10315 MT, 

AURIMAR JOSÉ TURRA - OAB:17.305/PR, BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14.230/MT, BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - OAB:248.704/SP, 

BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6065/MT, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:9.237/MT, BRUNO POPPA - OAB:247327/SP, CLAUDIA 

REGINA FIGUEIRA - OAB:SP/286.495, CRISLAINE VEIGA - OAB:OAB/MT 

15.425, DÉBORA JAQUELINE CHRISTANI PAZ - OAB:76778, DECIO 

JOSE TESSARO - OAB:3.162/MT, DEOCLECIO ADAO PAZ - 

OAB:16519/PR, EDSON CRIVELATTI - OAB:8.887-B/MT, EDSON 

CRIVELATTI - OAB:8887, EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - 

OAB:8896/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - OAB:18.890/MT, ELIZETE 

RAMALHO GERINO - OAB:5.614, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, FABIO HELENE LESSA - OAB:16633/MT, FABRÍCIO 

DE MELLO MARSANGO - OAB:56.947, FLAVIO FERNANDO LEAL 

LAWALL - OAB:7.701, HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR 

- OAB:13.555/MT, HUMBERTO THEODORO NETO - OAB:71709/MG, IVO 

WAISBERG - OAB:146.176 SP, JEAN DAL MASO COSTI - 

OAB:43893-PR, JOAO CARLOS HIDALGO THOME - OAB:4193-B/MT, 

JOCLE JEFERSON PROCÓPIO - OAB:19.386, Jocler Jeferson 

Procópio - OAB:19386-OAB/PR, JORGE JOSÉ DOMINGOS NETO - 

OAB:23.858-PR, JOSÉ FRANCISCO SILVA COLADO BARRETO - 

OAB:7.266/MT, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:2615/MT, JULIERME 

ROMERO - OAB:6240/MT, KEZIA GONÇALVES DA SILVA SARAGIOTTO 

- OAB:8370-MT, LEANDRO A. FELMANN - OAB:35.415, MARÇAL YUKIO 

NAKATA - OAB:8745-B/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, NERRI L. CENZI - OAB:PR 19.368, OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152/B-MT, PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT, 

PAULO SCHNEIDER - OAB:8117, PAULO SÉRGIO IVANOSKI - 

OAB:12.907 - PR, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007, 

RICARDO NEGRÃO - OAB:138.723/SP, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16.215/MT, RODOLFO PONTANA - OAB:343.143/ SP, RODRIGO 

FONSECA FERREIRA - OAB:323.650 SP, RODRIGO MARTINIANO DE 

OLIVEIRA - OAB:253.975/SP, RONIZE ANTONIO BARBOSA - 

OAB:13764-B/MT, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13.216/MT, SIDNEI 

GUEDES FERREIRA - OAB:7900/MT, TADEU LUIZ LASKOWSKI - 

OAB:22043/SP, TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - OAB:26.713/PR, 

VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933/MT, WALTER TIERKING 

NETO - OAB:66.550-PR

 A seguir a MMª Juíza de Direito proferiu as seguintes deliberações: I – 

DEFIRO O PEDIDO formulado pela Cooperativa Embargante para que esta 

audiência envolva também os Embargos de Terceiro opostos pela BRD 

(Cód. 1317319), devendo ser trasladada a cópia desta Ata para o referido 

processo. II - DETERMINO que a Embargante (Cooperativa) e a Insol 

apresentem nestes autos, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar 

de 08/11/2015, findando em 12/11/2018, o termo de sua proposta, 

independente de nova intimação nesse sentido. III – Em seguida, ou seja, 

em 13/11/2018, dar-se-á início ao prazo para BRD manifestar sobre 

proposta, o que fará até 14/11/2018. IV – Para maior publicidade desta 

decisão, DETERMINO que se traslade cópia desta Ata para os autos 

principais da falência (Cód 80.525), PUBLICANDO AVISO aos 

credores/interessados para, querendo, manifestar sobre as propostas, a 

serem protocolizadas nestes Embargos de Terceiro (Processo 

16264-50.2004.811.0041 - Código 166553), até o dia 26/11/2018, uma vez 

que as propostas já deverão encontrar encartadas nestes Embargos, 

após o fim dos prazos sucessivos concedidos aos Embargantes. V – 

Findo o prazo para credores e interessados, em 27/11/2018, iniciará o 

prazo para a Síndica manifestar, em 05 (cinco) dias corridos, findando 

esse prazo em 03/12/2018. VI - Após, encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público para parecer. VII – Após, voltem-me os autos conclusos 

para deliberações. Cumpra-se. VIII – Saem os presentes devidamente 

intimados Nada mais,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1338684 Nr: 17496-09.2018.811.0041

 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: RAPHAEL LIMA DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ASSIS ALMEIDA - 

OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1338701 Nr: 17509-08.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANNY RODRIGO DE SOUZA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ASSIS ALMEIDA - 

OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1338675 Nr: 17492-69.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR DO NASCIMENTO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ASSIS ALMEIDA - 

OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1111966 Nr: 15515-13.2016.811.0041

 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: NILZEMAR ALVES, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565, FABIANA OLIVEIRA BORGES MORETI - 

OAB:OAB/MT 16.476, LEANDRO DOS SANTOS TURATI - OAB:15179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de intimação da parte 

requerida no tocante à decisão proferida no dia 05/10/2018, promovo sua 

republicação para tal fim: Visto.NILZEMAR ALVES ingressou com o pedido 

inicial, objetivando habilitar seu crédito junto a falência de 

SUPERMERCADO MODELO LTDA (CÓDIGO 800492), com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 14.358,59, no quadro geral de 

credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu necessários 

(fls. 07/13).O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

ressaltando apenas que o valor do crédito atualizado perfaz a quantia de 

R$ 15.544,96 (fls. 20/22).

Parecer do Ministério Público (fls. 53/54).É o relatório. Decido.O presente 

pedido de habilitação de crédito veio instruído com os documentos 

oriundos da Justiça do Trabalho que reconheceu a existência de crédito 

no valor de R$ 14.358,59, resultante da reclamação trabalhista nº 

0000530-93.2014.5.23.0051.Ocorre que, assiste razão ao administrador 

judicial ao juntar aos autos o cálculo atualizado, no valor de R$ 15.544,96, 

tendo em vista que o cálculo não foi devidamente atualizado pela parte 

autora.Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, 

acolho o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

NILZEMAR ALVES, no quadro de credores da falida, no valor de R$ 

15.544,96, classificado como extraconcursal trabalhista.Ciência ao 

Ministério Público.Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.Expeça-se o necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1338692 Nr: 17502-16.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDES MORAES, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1338673 Nr: 17490-02.2018.811.0041

 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: VICTOR BRUNO SOUSA CARVALHO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ASSIS ALMEIDA - 

OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para manifestar no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1261649 Nr: 24955-96.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PRAXEDES DIONÍSIO FILHO, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1331410 Nr: 15898-20.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE RIBAMAR CHAGAS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIRA FRANCISCA DE 

OLIVEIRA - OAB:12.373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO 

RODRIGUES. - OAB:19032/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1338700 Nr: 17508-23.2018.811.0041

 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: JUSTINO VALERAINO DE ALMEIDA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ASSIS ALMEIDA - 

OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1214439 Nr: 9775-40.2017.811.0041

 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: DIOGO DA SILVA NASCIMENTO, Luiz Alexandre 

Cristaldo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CERÂNTOLA - 

OAB:12.738/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1338693 Nr: 17503-98.2018.811.0041

 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: SEBASTIÃO CAMPOS DOS SANTOS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ASSIS ALMEIDA - 

OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1338696 Nr: 17505-68.2018.811.0041

 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: ENISSON MOURA DE JESUS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ASSIS ALMEIDA - 

OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1338674 Nr: 17491-84.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDO DOMINGOS DE CAMPOS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1286240 Nr: 3642-45.2018.811.0041

 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 TAVARES PIMENTA, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENEGENHARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de intimação da parte 

requerente no tocante à decisão proferida no dia 04/10/2018, promovo 

sua republicação para tal fim: Visto.ANDERSON TAVARES PIMENTA 

ingressou com o pedido inicial, objetivando habilitar seu crédito junto a 

junto a recuperação judicial de ENSERCON ENGENHARIA LTDA (CÓDIGO 

947963), com sua consequente inclusão do valor de R$ 5.000,00, no 

quadro geral de credores, juntando, para tanto, os documentos que 

entendeu necessários (fls. 06/15).A recuperanda não se opõe a 

habilitação do valor pleiteado (fls. 18/19).O Administrador Judicial não 

opina sobre o mérito (fls. 21/22).Parecer do Ministério Público (fl. 24).É o 

relatório. Decido.O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído 

com os documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 5.000,00, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0000559-73.2017.5.23.0008.Ante o exposto, 

demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho o presente 

pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, determino que o 

administrador judicial proceda à inclusão do crédito de ANDERSON 

TAVARES PIMENTA, no quadro de credores da recuperanda, no valor de 

R$ 5.000,00, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.Isento de custas e honorários 

advocatícios.Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.Expeça-se o necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1338682 Nr: 17495-24.2018.811.0041

 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: GERSON ANTONIO PEREIRA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1338697 Nr: 17506-53.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURILIO LUCAS DE ARRUDA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 
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LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ASSIS ALMEIDA - 

OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1282342 Nr: 2504-43.2018.811.0041

 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: TAMYRES CORREIA FONTANELLI, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUARACY CARLOS SOUZA - 

OAB:3287/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARONI - OAB:24102

 Impulsionando o feito, intimo a falida e o administrador judicial para que se 

manifestem nos presentes autos, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1338686 Nr: 17498-76.2018.811.0041

 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: ROBERTES REGIS MORAIS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ASSIS ALMEIDA - 

OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1338685 Nr: 17497-91.2018.811.0041

 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: BENEDITO DOMINGOS DE AMORIM, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ASSIS ALMEIDA - 

OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1338691 Nr: 17501-31.2018.811.0041

 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 NUNES DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRSISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ASSIS ALMEIDA - 

OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1338694 Nr: 17504-83.2018.811.0041

 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: MARCELINO AMARILIO DE LIMA, LUIZ ALEXANDRE 

CRSISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1343663 Nr: 18553-62.2018.811.0041

 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: ANTONIO SANTOS DE JESUS, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA 

BARROS - OAB:18.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 166553 Nr: 16264-50.2004.811.0041

 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: COOPERATIVA AGRARIA MISTA ENTRE RIOS LTDA, 

COOPERSUL - COOP. CENTRAL AGROP. DOS CAMPOS GERAIS LTDA, 

TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE OLVERPAR S/A 

INDUSTRIA E COMÉRCIO, INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO S/A, ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, CLAUDIA REGINA 

FIGUEIRA, RODOLFO PONTANA, BRUNO POPPA, NELSON TIRLONE, 

AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, VITORIAN COMPRA E 

VENDA DE BENS S.A., Luiz Valdecir Ritti, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, Gobbi & Companhia Ltda, REFORPAN 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, KPM 

ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, IMCOPA - IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO E IND. DE ÓLEOS LTDA, JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ, 

OLIVEIRA CASTRO E PEIXOTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, EDSON 

CRIVELATTI, GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, 

STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, DIAS LESSA 

ADVOGADOS, EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR, VETTORE 

AGROCOMERCIAL EIRELI, TRANSPORTADORA GRAMADO LTDA, 
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RODRIGO DE PAULO CORREA, NELSON JOSE VIGOLO, jorge domingos 

advogados associados, CAPITA E SENSUS ASSESSORIA TRIBUTÁRIA 

LTDA, NEGRÃO, NOGUEIRA E ISMAEL ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

GAYHVA E MARTINS ADVOGADOS, AURI DE OLIVEIRA FAICHT, 

ENERGISA S/A, RAPOSO MACUCH E ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

4SSETS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS, LEONTINA JACOBSEN FABIAN, ANDRE FELIPE 

JACOBSEN FABIAN, KAROLINE JACOBSEN FABIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO PIMENTEL MARCOVICI 

- OAB:29624, ARMANDO VICENTE NOVACZYK - OAB:3391-A/MT, 

BRUNO POPPA - OAB:247327/SP, CLAUDIA REGINA FIGUEIRA - 

OAB:SP/286.495, FERNANDO MUNIZ SANTOS - OAB:22384/PR, HIANAE 

SCHRAMM - OAB:30944, KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - 

OAB:211.495 OAB/SP, MONIQUE HELEN ANTONACCI - OAB:316885, 

RENATO CESAR VIANNA GOMES - OAB:2713-A/MT, RICARDO HASSON 

S - OAB:, RICARDO HASSON SAYEG - OAB:108332/ SP, RICARDO 

HASSON SAYEG - OAB:SP/108.332, RODOLFO PONTANA - 

OAB:343.143/ SP, ZIZA DE PAULA OLMEDILA - OAB:232384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA CRISTINE BANDEIRA 

WELTER - OAB:53872, Antonio Carlos P. Santos - OAB:10315 MT, 

AURIMAR JOSÉ TURRA - OAB:17.305/PR, BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14.230/MT, BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - OAB:248.704/SP, 

BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6065/MT, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:9.237/MT, BRUNO POPPA - OAB:247327/SP, CLAUDIA 

REGINA FIGUEIRA - OAB:SP/286.495, CRISLAINE VEIGA - OAB:OAB/MT 

15.425, DÉBORA JAQUELINE CHRISTANI PAZ - OAB:76778, DECIO 

JOSE TESSARO - OAB:3.162/MT, DEOCLECIO ADAO PAZ - 

OAB:16519/PR, EDSON CRIVELATTI - OAB:8.887-B/MT, EDSON 

CRIVELATTI - OAB:8887, EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - 

OAB:8896/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - OAB:18.890/MT, ELIZETE 

RAMALHO GERINO - OAB:5.614, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, FABIO HELENE LESSA - OAB:16633/MT, FABRÍCIO 

DE MELLO MARSANGO - OAB:56.947, FLAVIO FERNANDO LEAL 

LAWALL - OAB:7.701, HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR 

- OAB:13.555/MT, HUMBERTO THEODORO NETO - OAB:71709/MG, IVO 

WAISBERG - OAB:146.176 SP, JEAN DAL MASO COSTI - 

OAB:43893-PR, JOAO CARLOS HIDALGO THOME - OAB:4193-B/MT, 

JOCLE JEFERSON PROCÓPIO - OAB:19.386, Jocler Jeferson 

Procópio - OAB:19386-OAB/PR, JORGE JOSÉ DOMINGOS NETO - 

OAB:23.858-PR, JOSÉ FRANCISCO SILVA COLADO BARRETO - 

OAB:7.266/MT, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:2615/MT, JULIERME 

ROMERO - OAB:6240/MT, KEZIA GONÇALVES DA SILVA SARAGIOTTO 

- OAB:8370-MT, LEANDRO A. FELMANN - OAB:35.415, MARÇAL YUKIO 

NAKATA - OAB:8745-B/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, NERRI L. CENZI - OAB:PR 19.368, OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152/B-MT, PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT, 

PAULO SCHNEIDER - OAB:8117, PAULO SÉRGIO IVANOSKI - 

OAB:12.907 - PR, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007, 

RICARDO NEGRÃO - OAB:138.723/SP, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16.215/MT, RODOLFO PONTANA - OAB:343.143/ SP, RODRIGO 

FONSECA FERREIRA - OAB:323.650 SP, RODRIGO MARTINIANO DE 

OLIVEIRA - OAB:253.975/SP, RONIZE ANTONIO BARBOSA - 

OAB:13764-B/MT, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13.216/MT, SIDNEI 

GUEDES FERREIRA - OAB:7900/MT, TADEU LUIZ LASKOWSKI - 

OAB:22043/SP, TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - OAB:26.713/PR, 

VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933/MT, WALTER TIERKING 

NETO - OAB:66.550-PR

 Impulsionando os autos, intimo os credores e interessados para, até o dia 

26/11/2018, manifestarem-se, querendo, sobre as propostas a serem 

juntadas nestes autos pelos embargantes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 890249 Nr: 23367-59.2014.811.0041

 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: IZAIAS DE OLIVEIRA, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTE, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO MANGABEIRA JUNIOR - 

OAB:14857, ALINE BARINI NÉSPOLI - OAB:9.229/MT, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO - OAB:684-COREC, RAFAEL PAIVA MACHADO - 

OAB:OAB-MT 20.827

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:9229/MT

 Impulsionando o feito, intimo a falida e o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo comum de 15 (quinze) dias 

úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1152682 Nr: 32924-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR PEREIRA DE SOUZA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA - 

OAB:7.402/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1152492 Nr: 32786-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA COIMBRA DA SILVA, FABÍOLA BRITO 

DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA - 

OAB:7.402/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1152797 Nr: 33000-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO APARECIDO ALVES, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA - 

OAB:7.402/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1152677 Nr: 32920-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO SANTANA LEITE, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉIAS DA SILVA - 

OAB:13.456-B/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, FILIPE LUIS DE PAULA E SOUZA - 

OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - OAB:12129-A, 

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de intimação do 

Administrador Judicial, no tocante à decisão/despacho proferido dia 

24/10/2018, promovo sua republicação para tal fim: Diante do exposto, 

julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e determino ao 

administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores da empresa 

recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), consistente em valor devido a título de verbas indenizatórias e 

parcelas do FGTS. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa 

diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC. Não são devidos honorários advocatícios, por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 

172.973/MG - 1998/0031152-1). Cientifique-se o Ministério Público. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206753 Nr: 7259-47.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ARRUDA DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEUZA FONSECA DOS 

SANTOS BATTISTI - OAB:17.995/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), consistente em valor devido a título 

de verbas indenizatórias e parcelas do FGTS.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do 

deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, 

§ 3°, do CPC.

Não são devidos honorários advocatícios, por não ter havido resistência à 

pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).

Cientifique-se o Ministério Público.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000726-21.2018.8.11.0041
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EDER LUIZ PAES GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIENY DO NASCIMENTO FRANCO OAB - MT16740 (ADVOGADO(A))

NATALIA VIDIGAL FERREIRA CAZERTA OAB - SP303784 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS COSME PEREIRA (RÉU)

JANIO FLAVIO DE AMORIM (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS CANDIDO DA SILVA OAB - MT0016552A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ de 

que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 8.1.1, e com 

fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos termos da 

Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA DE QUE FOI EXPEDIDO 

EDITAL, CONFORME ID 11813329 E DEVEM PROVIDENCIAR A 

PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 257, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC, 

APRESENTANDO COMPROVANTE DA PUBLICAÇÃO NO PRAZO DE DOIS 

MESES (arts. 1218 usque 1220 CNGC). CUIABÁ, 8 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): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 989145 Nr: 18147-46.2015.811.0041

 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: ESPOLIO DE STASHI KUROYANAGI, EURIKO 

MATSUBARA KUROYANAGI, ELIZABETH TOMIE KUROYANAGI, ERIKA 

KUROYANAGI, JANE YAEMI KUROYANAGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS GOMES CARDOSO, HEBERT GREGORIO 

DA SILVA, JOANA SILVIA DE OLIVEIRA ARAÚJO, OTAVIO MARCELO 

FRANCO CARVALHO, VANDERSON TERRA DO NASCIMENTO, IVAIR 

ALMEIDA REZENDE, VANDERLEY GOMES CARDOSO, JÚLIO CÉSAR 

MILITÃO NEVES, ALEX GODOY RIBEIRO, E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO PAULO DE SOUZA - 

OAB:5301-MT, MOACIR ALMEIDA FREITAS - OAB:727/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, SEBASTIÃO DA SILVA GREGÓRIO - OAB:1752/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

8.1.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA DE QUE FOI 

EXPEDIDO EDITAL E DEVEM RETIRÁ-LO E PROVIDENCIAR A PUBLICAÇÃO 

NOS TERMOS DO ART. 257, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC, APRESENTANDO 

COMPROVANTE DA PUBLICAÇÃO NO PRAZO DE DOIS MESES (arts. 1218 

usque 1220 CNGC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1101054 Nr: 10975-19.2016.811.0041

 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: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO PORTO MOUSSALEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY ANEO TEDESCO - 

OAB:23849, CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE 

IZAURA S. CAVALLRI REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON 

NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS RODRIGUES 

TRAVAIN - OAB:MT-8750

 Vistos etc.Trata-se de embargos de declaração opostos por RANDON 
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ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face da sentença de fls. 

318/320.A parte embargante alega a existência de obscuridade no julgado, 

consoante previsão do art. 1022, I, do CPC, com o reconhecimento da 

legalidade dos procedimentos extrajudiciais adotados nos leilões 

extrajudiciais do imóvel alienado fiduciariamente na forma da Lei 

9.514/97.É o breve relato. Fundamento e decido.Conheço dos presentes 

Embargos de Declaração por serem tempestivos (fl. 316).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. [...]. 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).Assim, os presentes 

embargos declaratórios não comportam acolhimento por não haver no 

julgado os vícios propalados.Desta feita, REJEITO os presentes embargos 

de declaração.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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1126532 Nr: 21512-74.2016.811.0041

 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: DIVINO BALDUINO DOS SANTOS, SARA SANTOS 

MACEDO E SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO MARTINS DE FARIAS, RÉUS 

INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS 

INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS., JOAO 

BATISTA PEREIRA DA SILVA, JACIEL ALVES BUENO, Movimento da Luta 

pela Terra Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO RAFAEL DE JESUS 

COSTA NASSER - OAB:16905/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Takishita Martins 

Da Fonseca - OAB:12203-A, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - 

OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, em cumprimento à decisão de fl. 276, INTIMO 

O MOVIMENTO DA LUTA PELA TERRA NACIONAL, por intermédio de seu 

advogado para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 

sobre o pedido formulado pelo autor, em cumprimento ao disposto no 

artigo 485, §4º do CPC/15. Nada mais.

 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 pedido de cumprimento/execução da 

medida/ordem judicial de reintegração de posse, mediante a intimação dos 

ocupantes, por 02 (dois) Oficiais de Justiça, com o reforço policial mínimo 

necessário, para que se retirem voluntariamente da área, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas.Deverão os Oficiais de Justiça cumprir o mandado 

com todas as cautelas necessárias, lavrando auto circunstanciado de 

toda a diligência, descrevendo e individualizando as benfeitorias de cada 

família retirada do local.Deverão acompanhar os Oficiais de Justiça, no 

mínimo, uma Psicóloga e uma Assistente Social da equipe do Judiciário, 

lotadas nesta Comarca.Não acolhida voluntariamente a determinação 

judicial, promova-se a reintegração de posse coercitivamente com a 

intervenção direta da Polícia Militar, a qual deverá envidar todo o esforço 

necessário para levá-la a efeito conjuntamente com a parte autora, sua 

assistente litisconsorcial e demais agentes do Poder Judiciário, nos moldes 

da linha de ação traçada no Estudo de Situação n. 012/2017/8ºCR/PMMT, 

comentado.Oficie-se o Comando-Geral da Polícia Militar na Capital e o 08º 

Comando Regional em Juína, dando-lhes ciência do teor desta decisão 

para no prazo máximo de 20 (vinte) dias disponibilizarem o reforço policial 

necessário ao cumprimento da medida de acordo com o Estudo de 

Situação n. 012/2017/8ºCR/PMMT, acostado aos autos às fls. 2.091-2.155, 

(...).Os meios necessários ao carregamento de bens e transporte dos 

ocupantes, transportes de apoio à Polícia Militar, alimentação e água de 

todo o pessoal deverão ser providenciados pela assistente litisconsorcial 

e colocados à disposição no dia do cumprimento do mandado, previamente 

comunicado pelos Oficiais de Justiça.Ciência ao Ministério Público.Após, 

levem-se a efeito as demais determinações contidas nas decisões 

anteriores que não estejam prejudicadas pelas determinações contidas 

nesta decisão.(...).Às providências. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 382422 Nr: 18978-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARVALHO DE ALMEIDA, MARIA LUCIA 

CARVALHO DE ALMEIDA, ADALBERTO LEBRINHA CARVALHO DE 

ALMEIDA, RICARDO ALVES DE ALMEIDA, ROSÂNGELA CAVALCANTE 

SILVA DE ALMEIDA, REGINA ESTELA RONDON DE ALMEIDA, STELLA 

RONDON DE ALMEIDA MUNIZ, ROSSANO SILVA MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ROBERTO DA SILVA FILHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALIANA CAMPOS CASTRO - 

OAB:8.858/MT, GALIANA CAMPOS CASTRO - OAB:8858/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CERRI BUDOIA - 

OAB:19.960-B/MT, CAREN NEVES DA SILVA - OAB:11909/MT, CARLOS 

RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - OAB:10891, PAULO 

HUMBERTO BUDOIA - OAB:3.339-A/MT, PAULO HUMBERTO BUDOIA 

FILHO - OAB:9906/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, em consulta ao processo no Sistema Apolo, 

não há petições pendentes de juntada, sendo assim, INTIMO a parte 

EXEQUENTE para juntar o demonstrativo atualizado do crédito, conforme 

determinado às fls. 499. Nada mais.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036108-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONE VALESCA XAVIER DE ASSIS OAB - RJ163033 (ADVOGADO(A))

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036108-12.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: DIRCE MARQUES DE SOUZA REQUERIDO: UNIAO 

TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL Vistos. Dê-se vistas 

as partes para apresentação de memoriais, de forma sucessiva, primeiro 

o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, depois o réu, no prazo de 15 

(quinze) dias, e mediante intimação com fundamento no artigo 364 § 2º do 

CPC/15, assegurada a vista dos autos. Após, voltem-me os autos 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036108-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONE VALESCA XAVIER DE ASSIS OAB - RJ163033 (ADVOGADO(A))

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036108-12.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: DIRCE MARQUES DE SOUZA REQUERIDO: UNIAO 

TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL Vistos. Dê-se vistas 

as partes para apresentação de memoriais, de forma sucessiva, primeiro 

o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, depois o réu, no prazo de 15 

(quinze) dias, e mediante intimação com fundamento no artigo 364 § 2º do 

CPC/15, assegurada a vista dos autos. Após, voltem-me os autos 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030662-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ILHA BELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAOUKAB FARAH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem acerca do 

prosseguimento do feito, requerendo o que entenderem de direito, sob 

pena de arquivamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026851-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO KENJI TAURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo de Siqueira Luz OAB - MT18898/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRO TEIXEIRA RODRIGUES OAB - AC3406 (ADVOGADO(A))

Danny Fabrício Cabral Gomes OAB - MS0006337A (ADVOGADO(A))

ROBERTO DUARTE JUNIOR OAB - AC2485 (ADVOGADO(A))

MARINA BELANDI SCHEFFER OAB - AC3232 (ADVOGADO(A))

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO(A))

WILSON FURTADO ROBERTO OAB - PB12189 (ADVOGADO(A))

VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA OAB - DF19680 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da Certidão – 

Id. 14681083 – juntada aos autos, requerendo o que entenderem de 

direito. – Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016515-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA RAQUEL SCRAVELLI LEITE (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))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição – Id. 12122282 – postulando o que entenderem de direito. Nada 

Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028568-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SALETE JACOBSEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELINE GUERRA DA SILVA OAB - MT22987/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (RÉU)

HOLDER ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028568-73.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CAMILA SALETE JACOBSEN RÉU: SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, HOLDER ASSESSORIA DE 

COBRANCA LTDA - EPP Vistos etc. Frustrada a tentativa de citação do 

réu, o autor compareceu aos autos informando novo endereço, 

requerendo a citação/intimação (id. 16216651). Desta feita, em 

observância ao que dispõe o artigo 334 do CPC, designo o dia 12.02.2019, 

às 10:30 horas, para audiência de conciliação, que será realizada na sala 

03 da Central de Conciliação e Mediação localizada neste Fórum. Intime-se 

o autor na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º), bem como 

cite-se e intime-se o réu no novo endereço informado, com as mesmas 
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considerações da decisão id. 15801830. Às providências. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008694-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA COSTA NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PEREIRA PRADO OAB - MT0014521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (RÉU)

HOSPITAL SAO LUCAS DO GUAPORE LTDA (RÉU)

OSVALDO C. P. MENDES (RÉU)

RUTHANE DE AMORIM MAZUY (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA GUSMAO PINHEIRO OAB - MT0017251A (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO(A))

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT0008122A (ADVOGADO(A))

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT0006183A-O (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

as Contestações e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018495-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE CRISTINA DE MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/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))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição da Parte Requerida – Id. 16382643 a Id. 16382667 – postulando o 

que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000123-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA PATRIAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVIT JESUS MALAQUIAS OAB - MT19601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BELARMINO (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem acerca da 

Certidão de Decurso de Prazo (Id. 16413631), requerendo o que entender 

de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005523-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSO ZEILMANN (AUTOR(A))

GERTI ZEILMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMAR ABILIO BOTTEGA OAB - MT3882/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA RONDON LUZ (RÉU)

NELSON SILVA BARROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005523-40.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NELSO ZEILMANN, GERTI ZEILMANN RÉU: NELSON SILVA BARROS, 

MARIA HELENA RONDON LUZ Vistos. Trata-se de ação declaratória de 

nulidade de ato jurídico c/c pedido de nulidade de escrituras públicas de 

compra e venda, nulidade e cancelamento de matrículas imobiliárias, com 

pedido de indenização por dano material e moral, e com pedido de 

antecipação parcial dos efeitos da tutela interposta por NELSO ZEILMANN 

e GERTI ZEILMANN, em face de NELSON SILVA BARROS, MARIA HELENA 

RONDON LUZ, ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES, ANA SILVA ZARATA 

LOPES, JOÃO VALDIR GARCIA DOS REIS, MARIA HELENA RONDON 

GARCIA DOS REIS, e MANACÁ S/A. ARMAZENS GERAIS E 

ADMINISTRAÇÃO. Através de decisão do id. 12515735, este Juízo 

declinou da competência para o processamento da demanda, com fulcro 

no que estabelece o art. 47 do CPC. Os autores ingressaram com 

Embargos de Declaração (id. 12741381), ao argumento de que a decisão 

proferida seria obscura e contraditória, na medida em que a presente 

demanda não possui natureza real, e sim natureza pessoal, motivo pelo 

qual pretendem o acolhimento para a manutenção da competência deste 

Juízo. Em concomitância houve reiteração do pedido de gratuidade (id. 

13988265). É o necessário relato. Fundamento e Decido. Em primeiro lugar, 

por tempestivo e próprio, recebo os embargos de declaração (id. 

12515735). Outrossim, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo 

Civil, os embargos de declaração reservam-se para o fim de desfazer 

obscuridades, afastar contradições e suprir omissões que eventualmente 

se registrem nas decisões judiciais. Essa modalidade recursal só permite o 

reexame para o específico efeito de viabilizar um pronunciamento 

jurisdicional de caráter integrativo-retificador que, afastando as situações 

de obscuridade, omissão ou contradição, complemente e esclareça o 

conteúdo da decisão. Em exame as alegações do Embargante, observa-se 

que seus argumentos merecem guarida, eis que houve evidente equívoco 

deste Juízo ao estabelecer a natureza da demanda em questão. Note-se, 

que a ação anulatória de registro público tem natureza pessoal, sendo que 

os efeitos patrimoniais são considerados como secundários, pelo que não 

se pode considerar o caráter de direito real para se fixar o juízo 

competente. Nesse sentido é entendimento do e. STJ: “PROCESSO CIVIL. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA 

DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. DIREITO 

PESSOAL. DIREITO REAL IMOBILIÁRIO. COMPETÊNCIA DO FORO DO 

DOMICÍLIO DO RÉU. ARTIGOS ANALISADOS: ART. 95 E 100 DO CPC. 1. 

Ação declaratória de nulidade de escritura pública de cessão e 

transferência de direitos possessórios, ajuizada em agosto de 2009, da 

qual foi extraído o presente conflito de competência, concluso ao Gabinete 

em 07.05.2010. 2. Discute-se a competência para julgamento de ação 

declaratória de cessão de direitos possessórios, considerando o disposto 

no art. 95 do CPC e a existência de outras duas ações, em que se discute 

a posse do bem, e que tramitam no foro da situação deste. 3. A partir da 

exegese da norma do art. 95 do CPC, na hipótese do litígio versar sobre 

direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação 

de terras e nunciação de obra nova, a ação correspondente deverá 

necessariamente ser proposta na comarca em que situado o bem imóvel, 

porque a competência é absoluta. 4. Por outro lado, a ação, ainda que se 

refira a um direito real sobre imóvel, poderá ser ajuizada pelo autor no foro 

do domicílio do réu ou, se o caso, no foro eleito pelas partes, se não 

disser respeito a nenhum daqueles direitos especificados na segunda 

parte do art. 95 do CPC, haja vista se tratar de competência relativa. 5. Na 

hipótese, conforme apontado pelo juízo suscitante, o litígio analisado não 

versa sobre nenhum direito real imobiliário, mas sobre a eventual nulidade 

da escritura de cessão de posse de imóvel, por razões formais. Aliás, é 

importante mencionar, nesse contexto, que nem mesmo a posse do imóvel 

é objeto da presente ação. 6. Não há competência absoluta do foro da 

situação do bem para o julgamento da presente ação, sendo inaplicável o 

art. 95 do CPC. A competência é relativa, devendo ser fixada de acordo 

com as regras do art. 100 do CPC. 7. Nem mesmo poder-se-ia pensar em 

conexão entre a ação declaratória e as ações de reintegração de posse e 

embargos de terceiro porque não se vislumbra identidade de pedidos ou 

de causa de pedir, conforme prevê o art. 103 do CPC, para autorizar a 

reunião dos processos. 8. Conflito conhecido, para declarar a 

competência do JUÍZO DE DIREITO DE SÃO JOSÉ DO OURO – RS. (CC 

111.572/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 09/04/2014, DJe 15/04/2014 – grifo nosso) O eg. TJMT possui 

entendimento similar, in verbis: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – 

AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS E PERDAS E 
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DANOS, CUMULADA COM REIVINDICAÇÃO – PLEITO DE DECRETAÇÃO DE 

NULIDADE DE ATO JURÍDICO, PROCURAÇÃO, ESCRITURAS PÚBLICAS E 

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E RESPECTIVAS MATRÍCULAS E 

REGISTROS IMOBILIÁRIOS - ALEGAÇÃO DE FALSIDADE - PROCESSO 

COM MAIS DE QUINZE ANOS – REMESSA À COMARCA ONDE 

ATUALMENTE ENCONTRAM-SE AVERBADAS AS MATRÍCULAS DO 

IMÓVEL, EM RAZÃO DE NEGOCIAÇÕES EFETIVADAS - AÇÃO DE 

NATUREZA PESSOAL - COMPETÊNCIA DA COMARCA ORIGINÁRIA - 

PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO - CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. É 

de natureza pessoal a ação que objetiva a decretação de nulidade de atos 

jurídicos supostamente realizados com fraude, no caso, procuração, 

escrituras públicas e compromisso de compra e venda, e respectivas 

matrículas e registros imobiliários, não incidindo na hipótese a regra de 

competência absoluta prevista no § 2º, do art. 47 do CPC. Com efeito, 

irrelevante se houve mudança na lotação das matrículas do imóvel, diante 

de negociações efetivadas, devendo permanecer o feito na Comarca 

originária, por onde já tramita há mais de quinze anos, em vista do princípio 

da perpetuatio jurisdictionis.” (TJMT – 1ª TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO - CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 

1006066-06.2017.811.0000 – Relatora: DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA – Data do Julgamento: 07/12/2017 – grifo nosso) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – NATUREZA 

PESSOAL – FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU E NÃO O DA SITUAÇÃO DO 

IMÓVEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O pedido de anulação de 

ato/negócio jurídico tem natureza de direito pessoal, e não real, embora a 

atribuição da propriedade possa ser uma das intercorrências possíveis da 

eventual procedência ou improcedência do pleito.” (TJMT – 3ª CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO – RAI n. 1005953-52.2017.8.11.0000 – Relator: DIRCEU 

DOS SANTOS – Data do Julgamento: 13/12/2017 – grifo nosso) 

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE DECRETAÇÃO DE 

NULIDADE DE ATO JURÍDICO PROCURAÇÃO, ESCRITURAS PÚBLICAS E 

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E RESPECTIVAS MATRÍCULAS - 

PROCESSO COM MAIS DE VINTE E CINCO ANOS –E REGISTROS 

IMOBILIÁRIOS - ALEGAÇÃO DE FALSIDADE REMESSA À COMARCA 

ONDE ATUALMENTE ENCONTRAM-SE LOTADAS AS MATRÍCULAS DO 

IMÓVEL, EM RAZÃO DE DESMEMBRAMENTOS E NEGOCIAÇÕES 

EFETIVADAS - COMPETÊNCIA DA AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL 

COMARCA ORIGINÁRIA - PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO - CONFLITO 

JULGADO PROCEDENTE. É de natureza pessoal a ação que objetiva a 

decretação de nulidade de atos jurídicos supostamente realizados com 

fraude, no caso, procuração, escrituras públicas e compromisso de 

compra e venda, e respectivas matrículas e registros imobiliários, não 

incidindo na hipótese a regra de competência absoluta prevista na parte 

final do art. 95 do CPC. Com efeito, irrelevante se houve mudança na 

lotação das matrículas do imóvel, diante de desmembramentos e 

negociações efetivadas, devendo permanecer o feito na Comarca 

originária, por onde já tramita há mais de vinte e cinco anos, em vista do 

princípio da perpetuatio jurisdictionis.” (CC 100828/2013, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2014, Publicado no DJE 

11/04/2014). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE 

RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO NA POSSE - 

COMPETÊNCIA JURISDICIONAL - FORO DE ELEIÇÃO - VALIDADE - 

PREPONDERÂNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL RESCISÓRIO. Na ação de 

Rescisão Contratual cumulada com reintegração na posse, o pedido 

principal daquele prepondera sobre o possessório, para fins de fixação da 

competência jurisdicional pelo foro de eleição e não o da situação do lugar 

do imóvel.” (TJMT - CC, 45104/2010, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de 

Direito Privado, j. 03/02/2011, DJE 14/02/2011). Portanto, confiro efeito 

infringente ao embargo de declaração do id. 12515735, ao que conheço 

dos embargos de declaração para acolhê-lo, REVOGANDO a decisão do 

id. 12515735, reconhecendo a competência deste Juízo para o 

processamento da presente demanda. Estabelecida a competência deste 

Juízo para o processamento da demanda, é de se ressaltar que foi dado à 

causa o valor de R$71.506,70 (setenta e um mil e quinhentos e seis reais 

e setenta centavo), “...que corresponde ao valor atualizado (R$10.000,00) 

das duas escrituras públicas (docs.08/09) que são objeto desta ação.” (id. 

12060354). Denote-se, entretanto, que os autores formulam os seguintes 

pedidos: a) reconhecer e declarar a inexistência e a nulidade do ato 

jurídico contido nas escrituras públicas de compra e venda dos imóveis 

relacionados na inicial; b) cancelamento de matrículas e averbações; c) 

condenação dos requeridos em por dano material, apontando o valor de 

10 (dez) sacas de soja por hectare, numa área de 979,00 hectares, 

perfazendo a quantia anual de 9.790 (nove mil e setecentos e noventa) 

sacas de soja, convertidas em moeda corrente nacional ao preço da data 

de liquidação, ou em valor a ser apurado na fase de liquidação de 

sentença por arbitramento, com base no valor anual do arrendamento rural 

dos imóveis objeto desta ação; e d) condenação dos requeridos ao 

pagamento de dano moral, no valor sugerido de R$178.766,75 (cento e 

setenta e oito mil e setecentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco 

centavos). O art. 259, II do CPC estabelece que havendo cumulação de 

pedidos, o valor da causa deve corresponder à soma dos valores de 

todos eles. Assim sendo, determino que o autor emende a inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apontando o correto valor da causa, tendo em vista a 

cumulação de pedidos e o estabelecido pelo art. 259, II do CPC. Com 

relação ao pedido de gratuidade, é certo que o benefício em questão tem 

por escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam dispor 

de acesso à Justiça. Infelizmente temos observado, com freqüência 

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 muitas vezes em imóveis localizados em bairros de alto padrão, 

o que na prática, desgraçadamente, tem prejudicado aqueles que 

efetivamente são pobres 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. Nesse sentido, 

os autores procedem à juntada dos documentos do id. 13988297 e 

13988282, revelando que recebem proventos do INSS na monta de 01 

(um) salário mínimo. Denote-se, entretanto, que os autores aduzem ser 

proprietários e legítimos possuidores dos imóveis constante na matrícula 

nº. 5.233, do CRI de Barra do Bugres-MT, atualmente matrícula nº. 14.413, 

do CRI de Tangará da Serra-MT. Friso que ao magistrado é dado perquirir 

sobre as condições econômico-financeiras, se a parte não está 

representada pela Defensoria Pública, situação em que aplicável o 

dispositivo constitucional (gratuidade judiciária a quem comprovadamente 

demonstrar). Nesse sentido, realizou-se consulta ao INFOJUD ao que se 

constatou que que a requerente GERTI ZEILMANN declarou em seu IRPF 

2018 (ano calendário 2017) ter recebido o montante de R$ 33.080,00, 

havendo, ainda, recolhimento de livro-caixa no montante de R$ 11.277,00. 

Consta, ainda, que a autora é proprietária de um veículo quitado, além de 

um imóvel adquirido em 14/05/08, na qual a parte pagou de entrada R$ 

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Doutro lado, o sistema (INFOJUD) 

informou, ainda que o requerente NELSO ZEILMANN declarou em seu IRPF 

2018 (ano calendário 2017) ter recebido o montante de R$ 22.630,00, bem 

como possuir em bancos o montante de R$ 26.354,12. Outrossim, em 

simples pesquisa no Google e redes sociais, verificou-se que o casal 

requerente possui um estilo de vida incompatível com a renda declarada 

nestes autos, e que não indica a necessidade de concessão da 

gratuidade. Não pode as partes pretender que o Estado assuma ônus que 

é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício. Em situação similar, o STJ decidiu: “Processo Civil 

- Assistência judiciária -Miserabilidade - Comprovação - 

Legalidade.Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido 

de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.O 

benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico 

condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da 

miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, 

em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial 

não conhecido.” (Resp. nº 178.244- Relator Minsitro Barros Monteiro). 

Ademais, insta consignar que não cabe ao Estado assumir despesas de 

quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover 

aquelas dos que realmente necessitam. Nesse sentido, transcrevo os 

seguintes precedentes: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS 

PROCESSUAIS - SITUAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE NÃO 

DEMOSNTRADAS A CONTENTO - RECURSO DESPROVIDO. O Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de 

forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação 
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sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja 

relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, podendo 

ser indeferido quando tiver fundadas razões para crer que o requerente 

não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” (TJMT – Agravo 

de Instrumento 88096/2011, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto 

Alves da Rocha, j. 23/11/2011). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A declaração de pobreza prevista 

no art. 4º da Lei nº 1.060/50, implica presunção relativa, motivo pelo qual o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido se houver nos 

autos elementos capazes de afastá-la. No caso concreto, a 

parte-agravante deixou de apresentar o comprovante de rendimentos 

injustificadamente, o que acarreta o indeferimento da AJG. Negado 

seguimento ao agravo de instrumento.” (TJRS - Agravo de Instrumento 

70046446696, Segunda Câmara Especial Cível, Relator Des. Marco 

Antonio Angelo, j.09/12/2011) Desta forma, indefiro a gratuidade e 

determino o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção da 

ação. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de setembro de 2.018. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025478-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA MEDEIROS LOPES DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT0011915A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (RÉU)

JOAO WALTER NOETHEN (RÉU)

HELENA MARCIA BORGES NOETHEN (RÉU)

JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA NOETHEN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS CESAR APOITIA OAB - MT7976/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RAQUEL LOPES DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025478-91.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA ANTONIA MEDEIROS LOPES DOS REIS RÉU: EMI-KA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, HELENA MARCIA BORGES 

NOETHEN, JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA NOETHEN, JOAO WALTER 

NOETHEN Vistos etc. Frustrada a tentativa de citação do réu (id. 

13377894), o autor compareceu aos autos informando novo endereço, 

requerendo a citação/intimação (id. 16072050). Desta feita, em 

observância ao que dispõe o artigo 334 do CPC, designo o dia 29.01.2019, 

às 09:00 horas, para audiência de conciliação, que será realizada na sala 

07 da Central de Conciliação e Mediação localizada neste Fórum. Intime-se 

o autor na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º), bem como 

cite-se e intime-se o réu no novo endereço informado, com as mesmas 

considerações do despacho id. 12864149. Às providências. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 879084 Nr: 16207-80.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO PULQUERIO GONÇALVES, 

VALDEVINO DA SILVA GOMES, MARIO MANSUR BUMLAI JUNIOR, 

ANTONIO NATALINO DA SILVA, CARLITO CELESTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FIGUEIRÓ DE MIRANDA 

- OAB:16890/B, PAULO VINICIUS SILVA GORAIB - OAB:158.029/SP, 

RICARDO MARTINEZ - OAB:149.028/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:5291/MT, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6.693/MT

 Vistos.

 Intimem-se as partes para se manifestarem acerca da proposta de 

honorários de fls. 185/186 no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo inserido 

na Meta 02/2018 – CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 849378 Nr: 52597-83.2013.811.0041

 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: ILDA GOMES BOBATO, CELSO BOBATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTELLI TRANSPORTES LTDA, BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo João Pasqualotto - 

OAB:OAB/MT 3569-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Por outro lado, também, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na LIDE 

SECUNDÁRIA. CONDENO a litisdenunciante Martelli Transportes LTDA ao 

pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios ao patrono 

da denunciada, estes que fixo em R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) nos 

termos do art. 85, 8º, do CPC,Transitada esta sentença em julgado, 

arquive-se o feito com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 811233 Nr: 17719-35.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Processo n.2 17719-35.2013.811.0041 — Código: 811233

Trata-se de ação de obrigação de fazer que promove CREUSA DOS 

SANTOS em face de UNIMED CUIABÁ- COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO.

Consta da petição inicial que a requerente está acometido pela patologia 

"artrose no joelho", necessitando submeter-se a tratamento cirúrgico com 

a utilização de "prótese total de joelho estabilizada/constrita — CID M170".

Ocorre que a requerida negou-se a disponibilizar e custear os materiais 

prescritos pelo médico, sob a alegação de serem importados e não 

padronizados

Assim, requereu a concessão de tutela para que a Requerida autorize 

imediatamente o custeio dos materiais prescritos e a realização do 

tratamento necessário.

A liminar pretendida foi deferida em decisão de fls. 22/23.

A parte ré UNIMED CUIABÁ apresentou contestação às fls. 57/66, 

sustentando a ausência de responsabilidade, tendo em vista que não 

praticou nenhuma conduta ilícita que acarretasse danos à autora.

A parte autora apresentou impugnação à contestação às fls. 169/172.

Requerido pelas partes, o laudo pericial foi acostado às fls. 226/237.

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato.

Fundamento e decido.

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

3° VARA CÍVEL

A hipótese comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso 

I, do art. 355, do Código de Processo Civil.

Preambularmente, vejo que a relação de consumo no caso sub judice é 

patente, razão pela qual devem incidir as disposições do código 

consumerista.

A propósito, tal entendimento resta pacificado na súmula n2 469 do STJ, 

ipsis litteris: :"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos 

de plano de saúde".

Da análise do conjunto probatório carreado aos autos verifico que •a 
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pretensão inicial merece acolhimento.

Em se tratando de contrato de plano de saúde, quando se deparar com o 

conflito do direito à saúde e a interpretação da cláusula contratual de 

ausência de cobertura, deve prevalecer o primeiro que tem como escopo 

a preservação vida.

Ainda que a ré assevere que a prótese solicitada pela autora não possui 

cobertura, a jurisprudência tem interpretado as cláusulas em contrato de 

adesão de modo favorável ao consumidor, objetivando a aplicação de 

mecanismo que garantam o equilíbrio na relação contratual.

Á autora apresentava "artrose grave em ambos os joelhos", consoante 

relatórios médicos, e ,necessitava ser submetida a à cirurgia para •a 

colocação de prótese estabilizada/constrita, a qual realiiou-se somente 

após a concessão da liminar.

Com efeito, todas as solicitações da autora estão acompanhadas de 

indicação médica, conforme se depreende dos documentos de fls. 15 e 

21.

Consoante documento de fl. 16, a requerida recusou-se a fornecer a 

prótese alegando que o equipamento não preenche os critérios de 

cobertura obrigatória definidos pela Agencia Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS).

A respeito do casoi em concreto, o perito designado concluiu:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

3a VARA CÍVEL

"6.1. Quanto a necessidade de uso de material especifico (implante) par'a 

correção do valgismo, hipoplasia do côndilo e estabilidade do implante: 

CORRETA.

Independente de diretrizes adotadas e contratos firmados, a indicação do 

tratamento em alguns casos de exceção, em que a despeito do tratamento 

empregado há necessidade de determinados implantes especiais 

(estabilizada/restrita/platô giratório), cabe ao médico a opção pelo 

tratamento do paciente, que se faz por seu médico assistente, o qual 

indica o tratamento adequado após a cuidadosa avaliação do caso 

apresentado, muitas vezes é feito por conta e risco do médico que o 

prescreve, e pode eventualmente vir a caracterizar um erro médico, mas 

em grande parte das vezes trata-se de uso essencialmente correto, 

independente do material ser importado ou não.

6.2 — Quanto ao uso de material importado ou nacional: não há 

comprovação ou mesmo indícios que o médico assistente, tenha em seu 

pedido, solicitado o uso de material importado, o que ocorre é que as 

características dos implantes solicitados, estabilizada/ restrita/ platô 

giratório, estavam presentes somente em determinada prótese de marca 

importada, no caso em tela "Smith & Nephew" (não tendo prótese 

igualmente caracterizada no mercado nacional em 2014), sendo assim, 

para atender de forma plena o paciente idoso, no qual o risco é bem maior 

e a eventual necessidade de troca do implante pode ocasionar "risco de 

morte" (por outra intervenção/anestesia), a indicação dos implantes 

solicitado atendeu de forma precisa as necessidades individuais da 

paciente, comprovadas por exames radiológicos e físicos realizados no 

presente estudo" (fls. 233/234).

A requerida manifestou-se discordando do laudo pericial, alegando que a 

requerente desde o inicio solicitou um modelo importado de prótese. 

Contudo, durante todo o tramite processual, não apresentou alternativas 

nacionais que pudessem substituir o modelo indicado pelo médico 

conveniado.

Partindo da premissa de que os planos de assistência à saúde foram 

moldados legalmente para assegurar todos os meios imprescindíveis à 

manutenção e à recuperação da saúde de seus segurados, não se pode 

consentir na exclusão dos meios de tratamento considerados adequados 

pelos médicos que a assistem.
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ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ
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Portanto, considerando que o caso da autora exige o tratamento para a 

melhora de sua saúde, deve a operadora prestar o atendimento de que 

inegavelmente necessita o paciente, incluindo o fornecimento de próteses 

importadas.

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso entende que havendo 

a previsão no contrato firmado de cobertura para determinada doença, 

deve a seguradora de saúde garantir todos os meios de tratamento. 

Veja-se:

APELO CR/EL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - REJEITADA - 

EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL UNIMED - PLANO DE 

SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL - QUALQUER DAS COOPERATIVAS 

PODE PRESTAR O SERVIÇO - RECUSA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

NECESSÁRIOS AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO — RECUSA 

ABUSIVA - SENTENÇA MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO. A 

responsabilidade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico é 

solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade 

jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico. A 

recusa de custeio dos equipamentos, próteses e materiais necessários ao 

procedimento cirúrgico relativos a doença coberta revela-se abusiva. (Ap 

30810/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017).

INDENIZAÇÃO — PLANO DE SAÚDE — COLOCAÇÃO DE PRÓTESE NO 

QUADRIL - MATERIAL IMPORTADO RECOMENDADO POR MÉDICO 

COOPERADO ESPECIALISTA - NEGATIVA DE COBERTURA — AQUSIÇÃO 

PELA CONTRATANTE — RESSARCIMENTO DEVIDO — DANO MATERIAL 

CONFIGURADO — SENTENÇA ESCORREITA — DESPROVIMENTO. 

Existindo recomendação médica para o implante de prótese de quadril com 

especificações encontradas em produto importado, não há motivo na 

recusa da operadora do plano de saúde na sua cobertura, de modo que o 

ressarcimento pela aquisição do material pela contratante é medida que se 

impõe. (Ap 137144/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/03/2015, 

Publicado no DJE 13/03/20115).
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APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - RECUSA DO PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTO 

MÉDICO NÃO INCLUSO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - 

RESTRIÇÕES DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - DIREITO À SAÚDE - 

RECUSA INDEVIDA - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA — DANO MORAL DEVIDO 

— VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

A ausência de previsão do procedimento no rol da ANS, não afasta a 

responsabilidade das operadoras de planos de saúde de prestá-lo, 

porquanto o referido rol refere-se a cobertura mínima. A indevida negativa 

de cobertura de tratamento ou atendimento por parte de plano de saúde, 

caracteriza dano moral indenizável. Na fixação de indenização por danos 

morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa - 

gravidade do ato, potencial econômico do ofensor e caráter 

punitivo-compensatório. (Ap 180553/2016, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

15/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)

Além disso, a análise contratual em debate trata de direito consumerista, 

devendo ser aplicada a medida que for mais favorável ao consumidor.

Ao firmar um contrato de seguro de saúde, subentende- se que a 

contratante terá todo o amparo necessário quando sofrer com algum 

problema de saúde. Nos casos em que a paciente precisa de um 

determinado tratamento/medicamento, havendo risco à sua saúde e 

mediante prescrição médica, não poderá o plano de saúde se abster da 

responsabilidade assumida, de modo que não poderá limitar o 

fornecimento dos insumos necessários ao tratamento do paciente.

Portanto, considerando que o caso da parte autora exige o tratamento 

para o restabelecimento de sua saúde deve a operadora de plano de 

saúde prestar o atendimento de que inegavelmente necessita o paciente, 

não havendo que se falar em inexistência-de conduta ilícita.

Por fim, em atenção ao disposto no art. 489, §12, IV, do CPC 2015, 

ressalto que todos os argumentos deduzidos no processo capazes de 

infir ar na
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conclusão adotada por este Magistrado na prolação da sentença foram 

analisados, portanto, não havendo falar em ausência de fundamentação.
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A respeito da temática, colaciono o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os 

embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, 

destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição 

ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese 

em apreço.2. O julgador não está obrigado a responder a todas as 

questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo 

suficiente para proferir a decisão. (...). (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. 

Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3á 

REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, Die 15/06/2016)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

Ação, para manter a liminar concedida na decisão de fls. 22/23.

Condeno ainda a parte ré 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, §§ 12 e 2°, do CPC/2015.

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as 

devidas baixas e anotações de estilo.

'Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 920832 Nr: 43956-72.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMILSON ALVES DE FIGUEIREDO ME, ADMILSON 

ALVES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇO PRONTO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 Vistos.

Desta feita, HOMOLOGO, por sentença, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes, extinguindo o 

processo, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 487, III, “b”, do 

NCPC.

As partes acordantes renunciam ao prazo recursal da presente sentença 

homologatória de reconhecimento e de renúncia de pedidos, ao que 

deverá ser certificado incontinentemente o seu trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com as anotações e baixas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1070302 Nr: 55532-28.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA ÉGIDE LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER LUIZ PEREIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Botelho Oliveira 

Marques - OAB:256133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que a Defensoria Pública não foi intimada 

pessoalmente, com carga dos autos da decisão saneadora de fl.98/98 

verso o que impossibilitou que fosse ofertado o rol de testemunhas.

Sendo assim, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

17.12.2018 às 15h:00.

Intime-se pessoalmente a Defensoria Pública, sendo que caso seja 

apresentado rol de testemunhas a intimação deverá ser feita via oficial de 

justiça.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 910587 Nr: 37242-96.2014.811.0041

 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: JOCEANE ANGELIM BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

TOCANTINS LTDA, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA BELLA, SULAMERICA 

SEGUROS, W & A ASSESSORIA DE CONDOMÍNIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DA COSTA QUEIROZ - 

OAB:15.402/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE CRUZ DOS 

SANTOS MELLO - OAB:17.682/MT, DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT, LORENZA DA SILVA MARTINS - 

OAB:9.636/MT

 Vistos.

O requerente pretende a citação por hora certa da requerida 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA.

Frente as diversas tentativas de citação frustradas, defiro o pedido de 

citação por hora certa, devendo o oficial de justiça observar as regras do 

caput e parágrafo único do artigo 252 do NCPC.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 887983 Nr: 21887-46.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BHBBSBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA PEREIRA LEITE - 

OAB:24.743/O, CELSO ALVES PINHO - OAB:12.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13.604-A/MT, REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:17209/A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, com fulcro no 

art. 487, I do Código de Processo Civil.Condeno ainda a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na 

forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.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.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas. P.R.I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 07 de novembro de 2018Emerson Luis Pereira 

CajangoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 922203 Nr: 44687-68.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ENTRE RIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREGE CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRICILA ANDRADE ZILIANI - 

OAB:., RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ATLAS UCCI - 

OAB:195330/SP, GUSTAVO DALLA VALLE BAPTISTA - OAB:258.491, 

LEONARDO BOAVENTURA ZICA - OAB:OAB/MT 13.754-A, RAPHAEL 

GAROFALO SILVEIRA - OAB:174.784, RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 Processo n° 44687-68.2014.811.0041

Código 922203

Vistos.

Certifico o depósito da parte autora quanto aos honorários periciais na 

conta da perita nomeada por este juízo, conforme comprovante de 

pagamento de fls. 366 e 369.

Desta feita, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 347, de maneira que 

intime-se a perita para dar início aos trabalhos, no prazo de 10 (dez) dias.

 No que tange ao pleito de fl. 368 para o prolongamento do prazo, indefiro 
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o pedido, uma vez que o juízo entendeu ser suficiente o prazo de 20 

(vinte) dias, conforme decisão de fl. 347vº.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 929807 Nr: 49197-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIM VIEIRA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ASÃO BILINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO LOUZICH DA SILVA - 

OAB:17.532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilceu Roberto Rodrigues 

Cardoso - OAB:3.626/MT

 Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono o feito, devendo ser as 

partes intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre 

a possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em DEZ (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 820425 Nr: 26666-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ANTONIO GROSSI, LUCIA LOVERDE 

GROSSI, SOFIA MARIA GROSSI MEIRA, JORGE LUIZ GROSSI, ESPÓLIO DE 

CAROLINA SOCOLOWSKI, NELSON SOCOLOWSKI, MARIA ZARAMELLA 

DA SILVA PEREIRA, ANA TERESA PEREIRA ANTUNES, NEY DA SILVA 

PEREIRA, ERALDO DA SILVA PEREIRA, ESPÓLIO DE ENIO DA SILVA 

PEREIRA, JANUÁRIO SOCOLOWSKI, EVA BRASILINA BILIATO, ESPÓLIO 

DE HOLDRADO FRANCISCO PEREIRA, REINALDO FRANCISCO PEREIRA, 

JACIR PERUZZOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos opostos pela parte 

REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 358464 Nr: 28840-36.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO LOUREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT, MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-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 na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos opostos pela parte 

REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 714388 Nr: 9064-45.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BISPO BODNAR - 

OAB:9.214, ANTONIO FERNANDO MANCINI - OAB:1.581-MT, ELAINE 

FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro por hora o pleito de fls. 131/132, uma vez que não houve a 

tentativa de citação da requerida nos endereços mencionados na 

pesquisa de fl. 98/98vº, quais sejam:

- Rua Marechal Deodoro, nº 504, bairro Centro Norte, CEP: 78.005-100, 

Cuiabá – MT;

- Avenida Agrícola Paes de Barros, nº 682, Apartamento 1301A, bairro 

Verdão, CEP: 78.030-210, Cuiabá – MT.

Desta feita, intime-se o exequente para recolher as custas do Oficial de 

Justiça no prazo de 05 (cinco) dias, empós expeça-se novo mandado de 

citação, independente de nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 754219 Nr: 6188-83.2012.811.0041

 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: HILTON OLIVEIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. M. H. PRODUTOS MÉDICOS HOSPILARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FLORIANO NUNES DIAS - 

OAB:6089, PALLOMA EMANUELLI TORQUATO DA SILVA - 

OAB:15.396/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIO CARLO TEIXEIRA DE 

FRANÇA - OAB:24142/DF, IVAN SCHNEIDER - OAB:15.345/MT, 

JEFERSON AZAMBUJA GOMES - OAB:21755/DF, KAREN RUBIN - 

OAB:10.803/MT, Paula Grasiella Vieira da Maia - OAB:13.819, RONY 

DE ABREU MUNHOZ - OAB:11.972/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial 

para:a)condenar SOLIDARIAMENTE a ré P. M. H. Produtos Médicos 

Hospitalares e a denunciada Bradesco Auto RE Companhia de Seguros ao 

pagamento da quantia de R$ 1.695,00 (mil seiscentos e noventa e cinco 

reais), referente ao dano material, acrescido de juros de 1% ao mês a 

partir da data de vencimento de cada mensalidade, e correção monetária 

pelo índice INPC a partir da data da citação, sendo a responsabilidade da 

Bradesco Auto RE limitada ao valor da apólice;b)condenar 

SOLIDARIAMENTE a ré P. M. H. Produtos Médicos Hospitalares e a 

denunciada Bradesco Auto RE Companhia de Seguros ao pagamento da 

quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, e correção 

monetária pelo índice INPC a partir deste sentença, sendo a 

responsabilidade da Bradesco Auto RE limitada ao valor da 

apólice;c)condenar SOLIDARIAMENTE a ré P. M. H. Produtos Médicos 

Hospitalares e a denunciada Bradesco Auto RE Companhia de Seguros ao 

pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos 

estéticos, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, e 

correção monetária pelo índice INPC a partir deste sentença, sendo a 

responsabilidade da Bradesco Auto RE limitada ao valor da 

apólice.Condeno solidariamente a ré P. M. H. Produtos Médicos 

Hospitalares e a denunciada Bradesco Auto RE Companhia de Seguros ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 

2º, do CPC.Proceda-se à retificação da autuação para fazer constar a 

denunciada Bradesco Auto RE Companhia de Seguros na capa dos autos, 

bem como no sistema Apolo.Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 831939 Nr: 37557-61.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MANOEL LERINDO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIÁRIOS CANTINHO 

LTDA, NOBRE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO GUSTAVO ALMEIDA 

LEITE - OAB:7413, LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - 

OAB:72973, LUIZ CLÁUDIO NASCIMENTO - OAB:5475, MARIA EMÍLIA 

GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23748/PE, MARISTELA MORIZZO 

NASCIMENTO - OAB:5.408/MT

 a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC/2015 e 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. LIDE SECUNDÁRIAb)JULGO PREJUDICADA a lide secundária e 

CONDENO a denunciante Transporte Rodoviário Cantinho LTDA ao 

pagamento de eventuais custas e honorários, que vão arbitrados em 

R$2.500,00 (art. 85, § 8º, CPC).Transitada em julgada a presente sentença 

e nada mais sendo requerido, arquive-se com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 738632 Nr: 35216-33.2011.811.0041

 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: LINA DA COSTA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCANTIL LUNA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT

 Processo n. 35216-33.2011.811.0041

 Código: 738632

 Vistos.

Verifica-se que os autos não foram encaminhados a Defensoria Pública, 

para que esta se manifestasse acerca do laudo pericial de fls. 591/615.

Assim, remetam-se os autos à Defensoria publica.

Após, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se

Cuiabá, 07 de novembro de 2018.

 Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 400197 Nr: 33062-13.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONTORO E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. L. DA SILVA E ALMEIDA LTDA, JAILTON 

LÚCIO DA SILVA, ANDREA GONÇALVES DE ALMEIDA LUCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, JOSÉ ANTÔNIO PAROLIN - OAB:8023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, verificando que o feito não tramita sob o pálio da Justiça Gratuita, 

impulsiono o feito, para intimar a parte AUTORA na pessoa de seu(s) 

advogado(s), via Diário Eletrônico, para retirar a(s) Carta(s) Precatória(s) 

Expedida(s) no prazo de 05 (cinco) dias, bem como providenciar sua(s) 

distribuição(ões) no(s) Juízo(s) deprecado(s), devendo, no prazo de 30 

(trinta) DIAS, comprovar nos autos referida(s) distribuição (ões). Caberá 

ainda à parte instruir a(s) missiva(s) com as cópias necessárias (inicial, 

procuração, contestação, etc). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 443893 Nr: 19274-92.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGN MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE 

EQUIPAMENTOS LTDA.

 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: MARCOS CONCEIÇÃO 

CALDAS ABREU - OAB:11.191/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1037847 Nr: 40508-57.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEROLEM PAULA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANNE KELLY DOMINGUES - 

OAB:23048, JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - OAB:9.457/MT, 

NELMARA FABIOLA MORAIS DA SILVA - OAB:14.869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22.378, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 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.: 814769 Nr: 21225-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIM VIEIRA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ASÃO BILINSKI, DINIZ DA SILVA 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:OAB/MT 16.875, THIAGO LOUZICH DA SILVA - OAB:17532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILCEU ROBERTO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:3.626, DILCEU ROBERTO RODRIGUES CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 3626

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 419277 Nr: 5690-55.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393/MT, HUNNO FRANCO MELLO - OAB:7903, 

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - OAB:11.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIDINEY RODRIGUES FERREIRA 

- OAB:8359/MT

 Intimar a parte vencedora a requerer o que entender de direito, querendo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 811314 Nr: 17800-81.2013.811.0041

 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: DIRCE MENEGASSI TAFFAREL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15.110-A/MT, PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA VAZ PATINI - 

OAB:11.660

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL 

para CONDENAR a requerida ao pagamento da importância de R$ 

25.469,40 ( vinte e cinco mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e 

quarenta centavos), acrescido de correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data do evento danoso (15/07/2012) e juros legais de 1% ao mês 

a partir da citação inicial.Face à sucumbência recíproca, condeno os 

litigantes ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro no importe de R$ 10% ( dez por cento) sobre o 

valor da condenação, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da 

outra o valor dos horários sucumbenciais respectivos (arts. 85, § 14 do 

CPC).Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 861657 Nr: 3045-18.2014.811.0041

 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: JAIRO DE SOUZA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILCEU ANTONIO LORENZET, POSTO ALDO 

CUIABÁ LTDA, ALDO LOCATELLI, DANIEL LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA BRUNO LEMOS - 

OAB:12.355, MONIQUE ABREU GAMA - OAB:12716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816-B

 (...)Assim, não restando comprovados o ato ilícito, o dano e tampouco o 

nexo de causalidade, não há como trilhar pela procedência dos pedidos 

iniciais, seja moral ou material. Ante todo o exposto, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito da causa, 

JULGANDO IMPROCEDENTE a pretensão constante da inicial.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, e ao pagamento de 

honorários da parte adversa, ao que fixo estes 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, § 2º e 85, § 

2º todos do CPC, ressalvando a condição de suspensão da exigibilidade 

dos aludidos valores, face ao que dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o 

trânsito em julgado, observe-se o disposto no art. 611 da CNGC, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 945434 Nr: 57672-69.2014.811.0041

 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: LIBERTY SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO VERDOLIN DE 

CARVALHO - OAB:28.857/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY NORBERTO DA SILVA - 

OAB:11408/MT, PEDRO LUIZ JEVINSKI - OAB:12727

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos opostos pela parte 

AUTORA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1009148 Nr: 27176-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Retenção por Benfeitorias->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ADÃO BILINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENJAMIM VIEIRA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILCEU ROBERTO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:3.626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o embargante para manifestar-se acerca da impugnação 

apresentada às fls. 23/30.

Concomitantemente, visando o saneamento e encaminhamento da 

instrução do feito, em atendimento ao disposto nos arts. 6º, 9º e 10 do 

NCPC, que estabelecem os princípios da cooperação e da não surpresa, 

intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias:

a) Especificarem as provas que pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC), sob pena de indeferimento;

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa ser produzida por ela 

mesma, deverá ser articulado de modo coerente e jurídico o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer este juízo quanto a necessidade 

de inversão do ônus (art. 357, III, do NCPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem quais questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do NCPC).

Ressalvo, que a especificação de provas não obstará o eventual 

julgamento antecipado do mérito, na hipótese de ser reconhecida as 

hipóteses do art. 355 e 356 do NCPC.

Após, decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 744457 Nr: 41497-05.2011.811.0041

 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): RAFAEL MORAIS DALTRO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCÃO FERREIRA 

- OAB:11.242/MT

 Processo n° 41497-05.2011.811.0041

Código 744457

SENTENÇA

Vistos.

As partes apresentaram acordo às fls. 168/172, cujo cumprimento final da 

obrigação ocorrerá com a quitação das parcelas pactuadas em 

dezembro/2018.

Após, com efetivo cumprimento o acordo requerem, consequentemente, a 

extinção do presente feito.

É o relatório. Decido.

O Código de Processo Civil, não encontra óbice em extinguir o presente 

processo e determinar sua remessa para o arquivo com baixa, pois o art. 

515, inciso III, do mesmo diploma, determina que é título executivo judicial “a 

decisão homologatória de auto composição extrajudicial de qualquer 

natureza”.

Assim, com a homologação, já se terá proferido sentença e, ainda não 

haverá prejuízo para o exequente, pois em eventual inadimplemento terá o 

exequente título executivo judicial.

Desta feita, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão, e, por consequência, 

JULGO EXTINTA esta ação, com fulcro no artigo 487, III, "b", do Código de 

Processo Civil.

Honorários advocatícios na forma pactuada.

Nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas 

igualmente (art. 90, § 2º, CPC).

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as 
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anotações e baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de Outubro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 897638 Nr: 28039-13.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:11.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Nos termos da legislaão vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia com a Real Brasil Consultoria Ltda.

Data: 26/11/2018

Horário: A vistoria poderá ocorrer nos horários que compreende das 

09:00 horas à 12:00 horas e das 13:00 horas à 17:30min.

Local: Residência da Autora – Rua Santa Terezinha, número 35, bairro 

Dom Aquino, em Cuiabá/MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 912782 Nr: 38716-05.2014.811.0041

 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: LEILA AUXILIADORA DE ARRUDA ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS 

SERVIDORES DO IFMT E EAFC LTDA, JOSE LUIS LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS PAULO ALENCAR DE 

OLIVEIRA - OAB:17.536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 Nos termos da legislaão vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data do início da perícia com o Perito Sr. DAVI 

FRANCISCO CRUZ.

Data: 21/11/2018

Horário: 15:00h

Local: Átrio da 3ª Vara Cível – retirada dos autos para início dos trabalhos 

periciais .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 873961 Nr: 12598-89.2014.811.0041

 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: SERGIO DA GUIA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMEIRE DADONA - 

OAB:OAB/MT 17.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, com fundamento 

no art. 487, I, do CPC JULGO IMPROCEDENTE o pedido aduzido na inicial, 

revogando a tutela antecipada concedida (fls.24/27). Condeno a autora ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

sobre o valor da causa, com espeque no que estabelece o art. 85, § 2º do 

CPC, ressalvando a suspensão da exigibilidade, na forma do que 

prescreve o art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, observe-se o 

disposto no art. 611 da CNGC, procedendo-se as anotações e baixas de 

estilo.P.R.I. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de novembro de 2.018.Emerson Luis 

Pereira CajangoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 754679 Nr: 6670-31.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERSÁTIL SOLUÇÃO EMPRESARIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELLO NOCCHI - OAB:14.913-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre os Embargos de 

Declaração juntados aos autos. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 754679 Nr: 6670-31.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERSÁTIL SOLUÇÃO EMPRESARIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELLO NOCCHI - OAB:14.913-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre os Embargos de 

Declaração juntados aos autos. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 905656 Nr: 33991-70.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

E. P. P., ROBERTO ALENCAR ROMERO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOVEIS PARA ESCRITORIO LTADA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s) NO ENDEREÇO BAIRRO 

NOVO HORIZONTE, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo ser emitida a 

guia de recolhimento de diligência pelo site do TJMT, juntando-a aos autos 

com o seu respectivo comprovante de pagamento, sendo vedado o 

recolhimento por transferência on line ou por depósito em envelope. Nada 

mais.
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PEDRO LUIZ JEVINSKI RÉU: COMERCIAL DE ALIMENTOS CAVALCANTE 

LTDA - EPP Vistos. PEDRO LUIZ JEVINSKI ajuizou a presente “AÇÃO 

INDENIZATÓRIA E DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS” em 

face da COMERCIAL DE ALIMENTOS CAVALCANTE LTDA. – EPP 

(SUPERMERCADO AMÉRICA), pretendendo, liminarmente, a cominação à 

ré da obrigação de fazer consubstanciada no custeio do seu tratamento 

médico-hospitalar, inclusive, dos exames clínicos-laboratoriais e 

medicamentos, em decorrência de acidente de consumo ocorrido nas 

dependências do estabelecimento comercial. É o breve relato. Decido. 

Inicialmente, concedo à parte autora os benefícios da gratuidade de 

justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC. Com relação ao pedido liminar de 

concessão de tutela provisória de urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe 

que: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Ressalte-se que o pressuposto da 

probabilidade do direito deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o 

do risco ao resultado útil do processo, sendo que a ausência daquele ou 

de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade 

do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada 

e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza 

Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, 

no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] No caso dos autos, não foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que a parte autora não logrou êxito em demonstrar em 

sede de cognição sumária a exata circunstância em que se deu o acidente 

de consumo noticiado na petição inicial e que os danos revelados pela 

prova documental acostada aos autos sejam decorrentes dele (nexo de 

causalidade), cujos requisitos são essenciais para a imposição da 

responsabilidade civil. Ou seja, a prova pré-constituída não é inequívoca 

diante das alegações vertidas. Do mesmo modo, não foi possível verificar 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o 

dano que a parte autora tenha sofrido em decorrência de conduta da parte 

ré que venha a ser eventualmente considerada abusiva ou ilícita será 

resolvido em perdas e danos. Assim, não preenchidos os pressupostos 

necessários à sua concessão, a liminar requestada não comporta 

deferimento, eis que não evidenciados a probabilidade do direito, 

tampouco o perigo de dano ou o risco ao resulta útil do processo. Diante 

do exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência vindicada. Por outro 

lado, tratando-se de potencial relação de consumo, inverto o ônus da 

prova, em razão da hipossuficiência da parte autora, bem como por tratar 

o caso dos autos de possível acidente de consumo, fato que impõe a 

inversão legal do ônus da prova (CDC, 12, § 3º, e 14, § 3º). Em atenção ao 

que determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 12/02/2019, às 

11:30 horas, para audiência de conciliação a ser realizada na sala 04 da 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação localizada no Fórum da 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, 334, 

§ 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (NCPC, 335), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última 

sessão de conciliação (NCPC, 335, I). Se não ofertar contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (NCPC, 344). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (NCPC, 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (NCPC, 334, § 10). Apesar da concessão dos 

benefícios da gratuidade de justiça, consigne-se que a parte autora 

poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários ao 

cumprimento das diligências para maior agilidade processual. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em substituição [1] Arruda 

Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos 

Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda 

Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 

131.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029750-94.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ FERNANDO DA COSTA, WANDA FREITAS DA SILVA COSTA 

REPRESENTANTE: WANDA FREITAS DA SILVA COSTA RÉU: COMPANHIA 

DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL Vistos. ESPÓLIO DE LUIZ FERNANDO 

DA COSTA E WANDA FREITAS DA SILVA COSTA ajuizaram a presente 

“AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” em 

face da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S/A, 

pretendendo, liminarmente, a cominação à ré da obrigação de pagar o 

valor remanescente da indenização securitária no valor de R$ 54.578,16. 

É o breve relato. Decido. Com relação ao pedido liminar de concessão de 

tutela provisória de urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe que: “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Ressalte-se que o pressuposto da probabilidade do direito 

deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o do risco ao resultado 

útil do processo, sendo que a ausência daquele ou de qualquer destes 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] No caso dos autos, não foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que, apesar da parte autora ter logrado êxito em 

demonstrar em sede de cognição sumária a existência do “BB Seguro 

Crédito Protegido”, o aviso de sinistro e a cobertura do saldo devedor 

decorrente da operação a que o seguro estava vinculado, não é possível 

saber com certeza ter havido ou não o pagamento do valor 

correspondente ao saldo remanescente da indenização devida e qual o 

seu motivo. Ou seja, a prova pré-constituída não é inequívoca diante das 

alegações vertidas. Do mesmo modo, não foi possível verificar o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a simples 
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necessidade da indenização não configura o requisito previsto pela 

legislação, consoante lição doutrinária acima transcrita, mesmo porque a 

representante do espólio e também parte autora se afigura como 

pensionista, não havendo elementos nos autos que evidenciem a sua 

insuficiência de recursos para a finalidade proclamada da indenização. 

Ademais, o dano que a parte autora vier a sofrer em decorrência de 

conduta da parte ré que venha a ser eventualmente considerada abusiva 

ou ilícita poderá ser resolvido em indenização. Assim, não preenchidos os 

pressupostos necessários à sua concessão, a liminar requestada não 

comporta deferimento, eis que não evidenciados a probabilidade do direito, 

tampouco o perigo de dano ou o risco ao resulta útil do processo. Diante 

do exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência vindicada. Por outro 

lado, tratando-se de potencial relação de consumo, inverto o ônus da 

prova, em razão da hipossuficiência da parte autora, determinado que a 

parte ré exiba toda a documentação pertinente às operações financeiras 

abrangidas e ao seguro, inclusive, as suas respectivas condições gerais 

(CDC, 6º, VIII). Em atenção ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, 

DESIGNO o dia 12/02/2019, às 08:30 horas, para audiência de conciliação 

a ser realizada na sala 05 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação localizada no Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (NCPC, 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré 

para comparecer à audiência designada, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, 335), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, 335, I). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (NCPC, 344). Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (NCPC, 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (NCPC, 334, § 10). Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito em substituição [1] Arruda Alvim, Thereza. 

O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033909-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA RIBEIRO DO ROSARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS OAB - MT0014354A 

(ADVOGADO(A))

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini OAB - MT0008400A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033909-17.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CRISTINA RIBEIRO DO ROSARIO RÉU: BANCO CETELEM S.A. Vistos. 

CRISTINA RIBEIRO DO ROSARIO ajuizou a presente “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA” em face de BANCO CETELEM S/A, pretendendo, 

liminarmente, a suspensão da exigibilidade dos débitos decorrentes de 

empréstimo consignado em benefício previdenciário, que alega não ter 

contratado com a parte ré. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, 

defiro à parte autora a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, 

nos termos do artigo 98 do NCPC. Com relação ao pedido de concessão 

liminar de tutela provisória de urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe que: 

“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Ressalte-se que o pressuposto da 

probabilidade do direito deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o 

do risco ao resultado útil do processo, sendo que a ausência daquele ou 

de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade 

do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada 

e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza 

Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, 

no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”. [1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”. [2] No caso dos autos, não foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que a parte autora não logrou êxito em demonstrar em 

sede de cognição sumária que não tenha sido beneficiada com o crédito 

que deu ensejo aos descontos consignados em seu benefício 

previdenciário, mormente pelo fato de possuir outros contratos com outras 

instituições financeiras, ressaindo ainda dos autos que os descontos 

ocorrem desde os idos do ano de 2012. Ou seja, a prova pré-constituída 

não é inequívoca diante das alegações vertidas. Do mesmo modo, não foi 

possível verificar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, uma vez que o dano que a parte autora vier a sofrer em 

decorrência de conduta da parte ré que venha a ser eventualmente 

considerada abusiva ou ilícita poderá ser resolvido em perdas e danos. 

Ademais, os descontos estavam previstos para ocorrerem até novembro 

de 2017, não havendo nos autos comprovação da sua continuidade. 

Assim, não preenchidos os pressupostos necessários à sua concessão, 

a liminar requestada não comporta deferimento, eis que não evidenciados 

a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resulta 

útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela provisória de 

urgência vindicada. Por outro lado, tratando-se de potencial relação de 

consumo, inverto o ônus da prova, em razão da hipossuficiência da parte 

autora. Em atenção ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o 

dia 12/02/2019, às 11:30 horas, para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 05 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação 

localizada no Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 335), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, art. 335, 

I). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos alegados pela parte autora (NCPC, art. 344). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (NCPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (NCPC, art. 

334, § 10). Apesar da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para 

maior agilidade processual, consigne que a parte autora poderá fornecer 

ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em 

substituição [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil 

Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022637-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DE OLIVEIRA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE ALVES DONEGA OAB - MT7467/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034403-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ESTEVES MONTEIRO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA SANTOS MAZZILLO OAB - RJ210996 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IASLEY GARCIA MEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça de Id. 

16308005, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028200-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA PRADO A . M COMERCIO DE CONFECCAO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT0019809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE FATIMA GIACOMAZZO (RÉU)

MARCIO DE ALMEIDA RODRIGUES (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça de Id. 

16370550, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017974-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ACACIO SOUZA DIAS (EXEQUENTE)

JOAO BOSCO NOGUEIRA JUNIOR (EXEQUENTE)

DEBORA DE ARAUJO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0011670A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIR DORTE (EXECUTADO)

CARLOS EDUARDO DORTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017974-34.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DEBORA DE ARAUJO ALVES, JOAO BOSCO NOGUEIRA JUNIOR, PAULO 

ACACIO SOUZA DIAS EXECUTADO: CARLOS EDUARDO DORTE, 

DEVANIR DORTE A decisão de ID 12025967 deferiu apenas o 

levantamento parcial do valor penhorado, tendo em vista que restou 

comprovado o valor de R$ 3.677,45 (três mil seiscentos e setenta e sete 

reais e quarenta e cinco centavos) ser proveniente de aposentadoria do 

executado. Dessa forma, mantenho a penhora do valor de R$ 1.569,12 

(um mil quinhentos e sessenta e nove reais e doze centavos). De outro 

giro, ante o decurso de prazo sem que a parte executada efetuasse o 

pagamento, intime-se o exequente para requer o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028090-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037849-53.2018.8.11.0041

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:

GRAZIELE APARECIDA DE OLIVEIRA (RÉU)

RODRIGO CEZAR BASTOS (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038487-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA MECANICA DEL RIO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FELIPE DEL RIO SANTOS OAB - MG90984 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1011132-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO RIZZIERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT0008455A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CORDOVA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011132-04.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDUARDO RIZZIERI RÉU: MARCIA CORDOVA Designo nova data de 

audiência de conciliação para o dia 12 de fevereiro de 2019, às 12h30 – 

Sala 5. Assim, cite-se a parte requerida constando as advertências legais 

e cumpra-se a liminar deferida no ID n. 13746655. Intimem-se. Cumpra-se. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037846-98.2018.8.11.0041

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:
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SERGIO IFRAN SOARES (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032193-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DO EDIFICIO VERDES MATAS - AVMATAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO EULLER BARROS ROCHA OAB - MT12140/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032193-52.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ASSOCIACAO DO EDIFICIO VERDES MATAS - AVMATAS EXECUTADO: 

CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME Por meio da 

petição juntada no ID n. 15166990 a parte exequente informou que a 

executada não cumpriu a liminar, requestando, assim, pela majoração da 

multa. A seu turno, a executada apresentou manifestação no ID n. 

15203850, pugnando pela prorrogação do prazo por mais 60 (sessenta 

dias), sob o argumento de que diante das dificuldades financeiras 

enfrentadas não conseguiu arcar com as despesas do edifício e ainda 

executar as obras de adaptações exigidas para emissão do Alvará do 

Corpo de Bombeiros. Pois bem. Sem maiores sobressaltos tenho que o 

pedido de prorrogação não merece guarida, pois consoante afirmado pela 

própria executada, as obras do edifício finalizaram em 2015, 

transcorrendo desde então prazo suficiente para que a executada 

resolvesse o imbróglio apresentado. É consabido que questões 

relacionadas com o alvará do Corpo de bombeiros e “habite-se” depende 

de autorização dos órgãos da administração pública, sendo os trâmites 

burocráticos são fatos absolutamente previsíveis, máxime para quem lida 

com o ramo de construção de imóveis como é o caso da executada. 

Assim, necessário se faz a adoção de providência no sentido de 

solucionar o impasse apresentado, razão pela qual majoro a respectiva 

multa diária para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) estabelecidos na decisão anterior. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de outubro de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036098-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMIELI APARECIDA BALTIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PEDROSO JUNIOR OAB - MT11266/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP (REQUERIDO)

EVVIBER - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036098-31.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: EMIELI APARECIDA BALTIERI REQUERIDO: ACL COMERCIO 

DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP, EVVIBER - INDUSTRIA DE 

MOVEIS LTDA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 29/01/2019, às 10h00, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Antevendo a relação consumerista havida 

entre as partes, defiro a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, 

VIII do CDC. Intime-se. Cumpra-se Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004170-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ORTOLAN SALES (REQUERENTE)

ANNA CLARA QUINTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CLARA QUINTANA OAB - MT12353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004170-62.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA DO CARMO ORTOLAN SALES, ANNA CLARA 

QUINTANA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

04/02/2019, ás 10h, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008638-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SCHEIR & RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT0016449A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA NASSER MANFRIM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado, para que 

oferte manifestação quanto ao bloqueio realizado no id. 16289917 e 
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16289998, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se o art. 854, §3º, do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030307-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CABECA BRANCA COMERCIO DE SEMENTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR LEOPOLDINO OAB - GO23545 (ADVOGADO(A))

KARULLINY NEVES DA SILVA OAB - GO0039766A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARROZ SUPREMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

WELLINGTON LOPES DE SOUZA (REQUERIDO)

JOAO VICTOR LOPES DE SOUZA (REQUERIDO)

MARINEUSA MACHADO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037623-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA REGINA LEO BESSA (AUTOR(A))

OTTO CEZAR BARBOSA JUNIOR (AUTOR(A))

RICARDO DE OLIVEIRA BESSA (AUTOR(A))

ROBSON AZEVEDO DUTRA (AUTOR(A))

MARCIA FERREIRA DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BASSO OAB - MT12739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO CASARIN (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037623-48.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

OTTO CEZAR BARBOSA JUNIOR, RICARDO DE OLIVEIRA BESSA, VANIA 

REGINA LEO BESSA, ROBSON AZEVEDO DUTRA, MARCIA FERREIRA 

DUTRA RÉU: JOSE APARECIDO CASARIN Cuida-se de AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por 

OTTO CESAR BARBOSA JUNIOR, RICARDO DE OLIVEIRA BESSA, VANIA 

REGINA LEO BESSA, ROBSON AZEVEDO DUTRA e MARCIA FERREIRA 

DUTRA em face de JOSÉ APARECIDO CASARIN. Alegam os requerentes 

que em 12/12/2013 firmaram com o requerido um Instrumento Particular de 

Compromisso de Venda e Compra de Imóveis Rurais, cujo objeto era a 

alienação das Fazendas Novo Horizonte e Nossa Senhora Aparecida, 

totalizando 1.437,2ha, no valor de R$5.600.000,00 (cinco mil e seiscentos 

mil reais). Dentre as formas de pagamento, o requerido optou pela dação 

em pagamento de um imóvel urbano no valor de R$4.000.000,00 (quatro 

milhões de reais), atualmente objeto de propriedade de CASARIN 

PARTICIPAÇÕES LTDA, que, segundo o avençado entre as partes, estava 

devidamente regularizado junto à prefeitura municipal e a Secretaria de 

Indústria e Comércio do Estado de Mato Grosso. Ocorre que a tradição 

dominial nunca se aperfeiçoou, em razão da existência de vícios 

insanáveis. Diante do referido inadimplemento contratual, os autores 

notificaram os requeridos para que quitassem o montante pendente. 

Contudo, o requerido se recusa a realizar a dação em pagamento do 

referido imóvel e passou a ofertar outros moveis em valores 

significativamente inferiores ao pactuado. Pretende, assim, a concessão 

de tutela de urgência de evidência para determinar a imediata 

desocupação e a consequente reintegração dos Requerentes na posse 

dos imóveis objetos (Fazenda Novo Horizonte e da Fazenda Nossa 

Senhora Aparecida), eis que comprovada a posse precária e o esbulho 

praticado pelo requerido. DECIDO. Os autores pugnam que os pedidos 

liminares sejam analisados sob a ótica da tutela de evidência prevista no 

art. 311 do CPC/2015. Observa-se que o parágrafo único do mesmo 

dispositivo prevê que apenas nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz 

poderá decidir liminarmente. Eis as referidas hipóteses: Art. 311. A tutela 

da evidência será concedida, independentemente da demonstração de 

perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar 

caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III - 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; IV - 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. Parágrafo único. 

Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. No 

caso em apreço tem-se que o pedido dos autores não se amoldam em 

nenhuma das hipóteses elencadas, portanto, não havendo falar em 

deferimento do pedido de tutela de evidência, já que o incido II exige além 

prova documental, que haja tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante, o que não é o caso. Ademais, por se 

tratar matéria atinente ao mérito da causa, entendo necessária a formação 

do contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de 

modo a dar azo ao deferimento do pedido em sede de cognição sumária. 

Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA, por ausência dos requisitos legais. Defiro o 

parcelamento das custas processuais e taxas judiciárias em 06 (seis) 

parcelas mensais, nos termos do Provimento n°41/2016, da CJG/MT. 

Recolha-se a primeira parcela no prazo de 15 dias (art. 290 do CPC). 

Cite-se e intime-se a parte requerida e os litisconsortes com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o 

dia 12 de fevereiro de 2019, às 09h30min – Sala: Conciliação 04, com 

vistas à conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 829869 Nr: 35619-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLC, ANA PAULA BERNARDO DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, para pagar o 

débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
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apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1067354 Nr: 54221-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, para pagar o 

débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 829727 Nr: 35497-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS DAVALOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGENOR JACOMO CLIVATI 

JUNIOR - OAB:9245 - MT, FRANK ANTONIO DA SILVA - OAB:12.372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738 OAB/SP, FABIO NUNES NEVES ARAUJO - OAB:18415, 

GUIOMAR ALVES MARTINS - OAB:12316/MT, LAUDELINA FERREIRA 

TORRES - OAB:13.361-MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, para pagar o 

débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 712391 Nr: 5958-75.2011.811.0041

 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: EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO MATO 

GROSSO S.A - ETEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURÉLIO RENÉ ARRAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA FERREIRA GOMES 

DA SILVA - OAB:9776

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a) EDNÉIA LUFT para devolver os presentes 

autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 347752 Nr: 17946-98.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO PILONI, JOICE BARROS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON NEVES ALVES, PEDRO ROBERTO 

PILONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR DE CARVALHO 

BARCELOS - OAB:11.652/MT, CYNTHYA MOREIRA BONS OLHOS - 

OAB:OAB/MT 11.029, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, Joice Barros dos Santos - OAB:5.924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, JEFERSON NEVES ALVES - OAB:6182/MT

 Intime-se o exequente Pedro Roberto Piloni para se manifestar acerca da 

impugnação à penhora formulada às fls. 508/509 e fls. 513/525, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1108704 Nr: 14215-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO SALES FERREIRA DE 

MORAES - OAB:14826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, para pagar o 

débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1143405 Nr: 28855-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMILDES MARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANO JULIAN SOUZA - 

OAB:16205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIAS SANTANA DE 

OLIEVIRA - OAB:11447

 Citem-se os confinantes apontados às fls. 116/117.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 766179 Nr: 18925-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV CIDADE VERDE S.A. SBT - CANAL 12, LUIZ 

CARLOS MAGALHÃES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 As partes entabularam acordo conforme petição de fls. fls. 326/329.

Diante disso, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas remanescente em face da previsão do §3º, 

do art. 90 do CPC/2015.

Mantenham-se os autos suspensos até que seja comunicado o 

adimplemento total do acordo, nos termos do art. 313, II, do Código de 

Processo Civil.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1069927 Nr: 55363-41.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLAN OLIVEIRA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERREIRA DE BRITO 

- OAB:OAB/MS 9.982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA - 

OAB:15013-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Manifestem-se as partes acerca da complementação do perito às fls. 

377/379, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1133034 Nr: 24245-13.2016.811.0041

 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: CD OESTE ELETRO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL HDB DE PETRÓLEO LTDA- ME, 

JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO, CRISTINA FONSECA DIAS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS 

- OAB:7.322-A/MT, HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - 

OAB:16.787-0/MT, LEONARDO LEINER LEAL ROSA - OAB:7715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO MONTENEGRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:352103

 Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Somente após as partes especificarem as provas que pretendem 

produzir, o feito será saneado, com a apreciação de eventuais 

preliminares e das provas pretendidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 797676 Nr: 4059-71.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI SILVEIRA, ESPÓLIO DE JOÃO LOJOR 

DA SILVA, LÚCIA ÁUREA BANDEIRA DUARTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4.903/MT, SUELI SILVEIRA - OAB:3634/MT

 Manifeste-se a parte executada acerca do pedido de revogação da 

justiça gratuita formulado às fls. 253/259, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para análise do pedido de revogação da justiça gratuita e 

do prosseguimento do feito em relação a fase de cumprimento de 

sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1082996 Nr: 2947-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDSS, JGDSS, WAGNER DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, para pagar o 

débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 317094 Nr: 20412-02.2007.811.0041

 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: LUCIANE ZAMBRINI MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JORGE FERREIRA, ADRIANA SCHOTTEN 

WITTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN 

- OAB:10.192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MIOTTO FERREIRA 

- OAB:8203/MT, JOÃO BATISTA BENETI - OAB:3065

 Intime-se a parte exequente para manifestar acerca do prosseguimento 

do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1065408 Nr: 53378-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGE HENRY ANDRADE SILVA, CID IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA MARTINS PEREIRA DE CARVALHO, 

JANETE GOMES RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINNY NUNES RONDON 

SANTANA - OAB:OAB/MT 22716, DEFENSORIA PÚBLICA - CUIABA - 

OAB:, JULLYEMERSON R.R. DE MORAES AGUIAR - OAB:15.894, 
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OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MT - 

OAB:

 Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Somente após as partes especificarem as provas que pretendem 

produzir, o feito será saneado, com a apreciação de eventuais 

preliminares e das provas pretendidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 715965 Nr: 9914-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MORAES SOUZA EREGIPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA DE VIEIRA, MARIA DULINA 

MOREIRA SILVA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA ORTELHADO MENDES 

PEDRI - OAB:9.801MT, ROGER FERNANDES - OAB:OAB/MT 8.343, 

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - OAB:13.251/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA ROCHA 

GUIMARÃES - OAB:9.156/MT, ANA KELCIA FIGUEIREDO DE FREITAS 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 10.541, BENEDITO ALVES FERRAZ - 

OAB:5.632/MT

 Cuida-se de cumprimento de sentença em que pretende a devolução do 

notebook descrito na peça inaugural e a devolução das 07 (sete) folhas 

de cheque que estão em posse da requerida, depositando-as em Juízo.

A sentença transitou em julgado, conforme certidão de fl. 225, sendo 

requerido o cumprimento de sentença pelo exequente à fl. 228/v.

Assim, como fixado em sentença, no prazo de 15 (quinze) dias a parte 

executada deverá proceder com a devolução do notebook descrito na 

peça inaugural e a devolução das 07 (sete) folhas de cheque que estão 

em posse da requerida, depositando-as em Juízo.

Decorrido o prazo sem o cumprimento voluntário, determino a expedição 

de Mandado de Busca e Apreensão em favor da Exequente, na forma do 

art. 583 do Código de Processo Civil, autorizando desde já o uso de 

reforço policial se necessário.

Caso a parte executada descumpra e venha a criar embaraços ao 

cumprimento da presente determinação, nos termos do art. 537, do CPC, 

fixo multa pecuniária diária no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 819743 Nr: 26014-61.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEDA APARECIDA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SÃO MATEUS, MARCELO DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, MIKAEL 

AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, NORMA SUELI DE CAIRES 

GALINDO - OAB:6.524-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT, PEDRO 

SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Partes da designação da pericia para o dia 23/11/2018, às 15:00h que 

realizar-se-à na Clínica Vitta Corpus, Rua: da Cereja 522 Sl: 5, Bosque da 

Saúde, em Cuiabá-MT. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, 

através dos seus patrono da referida designação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1072796 Nr: 56538-70.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUÉ PEREIRA DA SILVA, ASSOCIAÇÃO DOS 

CHACAREIROS NOSSA SENHORA APARECIDA - ACANSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELY ALVES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO RODRIGUES 

SILVA - OAB:20803/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 A fim de se evitar futura arguição de nulidade processual, procederei à 

instrução do feito para oitiva das partes, sob pena de confissão e 

testemunhas.

Designo audiência de instrução para o dia 26 de fevereiro de 2019 às 14h. 

Nos termos do art. 357, §4 do CPC/15 fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Expeça-se mandado de intimação para as testemunhas arroladas pela 

Defensoria Pública às fls. 207.

Outrossim, intime-se a parte autora pessoalmente para que constitua novo 

mandatário, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1075363 Nr: 57675-87.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MARIO TEIXEIRA - 

OAB:13.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerente/apelada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 61/69, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1036791 Nr: 39959-47.2015.811.0041

 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: MARCELO MOREIRA DOS SANTOS SOUZA, LUIZ 

EDUARDO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:11167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: camila farias gonçalves silva 

- OAB:15732, CARLOS EDUARDO GONZALES DE OLIVEIRA - 

OAB:18.502, DANIEL FEITOSA NARUTO - OAB:13960

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerente/apelada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 111/118, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1069610 Nr: 55235-21.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMO ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZILDA ROSENDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARÇAL VIEIRA E 

SILVA - OAB:31.444/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO - OAB:
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 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 19/02/2019, às 09:00 horas, realizar-se a na rua 09, lote 20, quadra 

07, loteamento Tropicalville, Bairro Parque residencial Tropicalville, para o 

inicio dos trabalhos periciais, ficando intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação, conforme 

petição de fls. 137/139.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1065010 Nr: 53174-90.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerente/apelada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 98/105, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1062591 Nr: 52169-33.2015.811.0041

 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: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON GUEDES DA SILVA, OPÇÃO 

COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, JOSE FRANCISCO SILVA COLADO BARRETO - 

OAB:7266, RONALDO LUIZ COSTA - OAB:12091/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA LOPES - 

OAB:176.443 SP, MARCO ANTONIO MACHADO - OAB:106.429/SP

 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. 

437/438 , no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 940980 Nr: 55122-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA 

INFORMÁTICA E TELECOMUNIÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJAINE KATIA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

ÁVILA - OAB:10.309

 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.: 1124477 Nr: 20654-43.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO DE ARRUDA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOOD'S PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 20.539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIONAY LOPES FIGUEIREDO - 

OAB:21.323/MT, MARIA RITA SOARES CARVALHO - OAB:12.985/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a correspondência devolvida de fls. 

96/97, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 64131 Nr: 5765-51.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATAVENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEMAT - COMPANHIA DE SANEAMENTO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624, ODAIR A BUSIQUIA - OAB:11564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, EBENEZER SOARES BELIDO -PROC. 

SANEMAT - OAB:2774, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - 

OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, RUTH MARTA SERRA NASSER PAQUER - 

OAB:7840/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.: 823484 Nr: 29583-70.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO SEGUROS AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRUS TRANSPORTES LTDA, CARLOS LUNA 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK SHARON DOS 

SANTOS - OAB:14.712/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 288/289, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1100457 Nr: 10749-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON WILLIAN DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA JANGADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:9.899/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como 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 retirar a Carta Precatória, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 354190 Nr: 24632-09.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELMA INÊS RIBEIRO MALHEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO MARCHEZAN AUZANI - 

OAB:6.624, IVO SERGIO FERREIRA MENDES - OAB:8909, WILLIAM 

KHALIL - OAB:6.487/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CELSO DORILÊO LEITE 

FILHO - OAB:23.607

 Expeça-se alvará do valor apontado no extrato de fl. 247/verso, em favor 

da parte exequente Bigolin, observando-se os dados bancários apontados 

em fl. 251.

Após arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1068336 Nr: 54661-95.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA E AMORIM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON JORGE BASÍLIO DE 

OLILVEIRA - OAB:14.849/MT, RICARDO JOSE REGIS RIBEIRO - 

OAB:15.722

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre a proposta de honorários pericias fls. 137, no valor de R$ 3.800,00, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 881114 Nr: 17483-49.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADONIDES DE SOUZA ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ROBERTO CARDOSO, JÂNIO JOSÉ 

ALVES, NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - 

OAB:2814/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AVELINO TAVARES JUNIOR - 

OAB:3.633/MT, VALDECIR ERRERA - OAB:3.365-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida Joao Roberto 

Cardoso, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para 

comparecer à secretaria e assinar o termo de compromisso, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1312876 Nr: 11590-38.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO - ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS 

RECORDANDO OS PAGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B/MT, 

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - OAB:17.201/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1093976 Nr: 7914-53.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CONCEIÇÃO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENYFFER KELLE P. BASSAN - 

OAB:19.661/MT, MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE 

MORAIS - OAB:13.582/MT, WAGNER V. DE MORAES - OAB:15.244

 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), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a exceção de 

pré-executividade e documentos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1017286 Nr: 30717-64.2015.811.0041

 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: CARLOS RENATO DE SOUZA BERNARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE - 

JORNAL A GAZETA, GAZETA DIGITAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - OAB: 

5.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3213

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerido/apelada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso adesivo de apelação de fls. 156/163, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 365487 Nr: 3420-92.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICROSOFT CORPORATION

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXMAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ANTONIO JOSE MESSIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO M. DE OLIVEIRA 

SOARES - OAB:23.604/DF, YANÁ CHRISTINA EUBANK GOMES 

CERQUEIRA - OAB:5.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PRUDENTE 

ROMUALDO - OAB:143813/SP, MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO 

LIBOS - OAB:23.174, NEUZA MARIA DA SILVA - OAB:12643-O

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 276/291, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1009548 Nr: 27349-47.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ALMEIDA GIL JUNIOR, RICARDO ALMEIDA GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BRAGA - OAB:14630, 

JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT, JULIETA MARINHO PIRES 

CEZARIO - OAB:14272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar as alegações finais, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1095892 Nr: 8772-84.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->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: RV EMPRESA DE COBRANÇA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA DA CRUZ RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:15.244-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO - OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1065545 Nr: 53448-54.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENILSON TITO BACO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID DA SILVA BELIDO - 

OAB:14619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELE ROSANGELA LEMES 

- OAB:17.253MT, ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - 

OAB:16335 OAB/MT, CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA - 

OAB:15999-B / MT, DEYSE DE MORAIS CORREA - OAB:16820/MT, 

DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - OAB:14.245MT, EUNICE 

ELISIA SILVA OLIVEIRA - OAB:16.543/MT, FABIO HENRIQUE PRADO 

DA CRUZ - OAB:21.130, GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA - 

OAB:20.788/O/MT, JOÃO BONFIM BARROSO - OAB:12874/MT, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA - OAB:3.127-A, SERGIO HENRIQUE K. 

KOBAYASHI - OAB:6180, VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - 

OAB:12456

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerido/apelada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 119/122, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 831628 Nr: 37278-75.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADINALDO FLÁVIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAOA DO BRASIL MONTADORA DE 

VEÍCULOS S/A, HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BIRAL DE FREITAS - 

OAB:12678-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SABATELLO COZZE - 

OAB:252.802-B/SP, MARCELO DE OLIVEIRA ELIAS - OAB:188.868-B/ 

SP, MATHEUS LOURENÇO RODRIGUES DA CUNHA - OAB:14170/MT, 

TATYANA BOTELHO ANDRÉ - OAB:170.219/OAB

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o requerido, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar acercados dos 

embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1072796 Nr: 56538-70.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUÉ PEREIRA DA SILVA, ASSOCIAÇÃO DOS 

CHACAREIROS NOSSA SENHORA APARECIDA - ACANSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELY ALVES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO RODRIGUES 

SILVA - OAB:20803/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 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. 

216/217 , no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1144898 Nr: 29568-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO MIRANDA, ROSINETE SEBASTIANA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HESA 114 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, Ivanildo de Almeida - OAB:MT0025704O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11.210-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 283/284, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1021048 Nr: 32442-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA CASTILHO QUEIROZ BRAGANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARATÃO RACING COM. SERV. DE MOTOS 

LTDA - ME, LUIZ CARLOS DE ASSUNÇÃO PIONÓRIO, ELENICE SOARES 

CUNHA, EGMAR PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:OAB/MT Nº 5009, CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - 

OAB:22.716, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:, WANDRÉ PINHEIRO DE ANDRADE - OAB:17.133/MT

 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 886025 Nr: 20538-08.2014.811.0041

 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: SANTARINO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP, OLGA 

RODRIGUES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:11167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KRIKOR KAYSSERLIAN - 

OAB:26797/SP, OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - OAB:173.448/SP

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar alegações 

finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 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
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 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 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 927485 Nr: 47959-70.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAÍS CAROLINE OLIVEIRA PINTO 

- OAB:23370/O, MAYANA PEREIRA SOARES - OAB:17.092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14.687/MT, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:16.990 MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERENTE/APELADA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 130/137, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 284068 Nr: 7325-76.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MARIA AMELIA PACHECO DE 

ALBUQUERQUE, MARCOS TADEU DA SILVA ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÉRSIO DOMINGOS BRIANTE, EXTRA 

EQUIPAMENTOS PESADOS LTDA, EXTRA CAMINHÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:OAB/MT 13.460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057, GUSTAVO MILHAREZI 

MENDONÇA - OAB:9148/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:OAB/MT 17.147, MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - 

OAB:10.393/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.: 889803 Nr: 23088-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILIPI GIMENES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA CONTABILIDADE E 

CONTROLADORIA LTDA. - ME, ALLAN CARLOS WANDERLAAN DE 

OLIVEIRA, ADRIANA LIMA DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPI GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709-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) 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.: 871719 Nr: 10847-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILIAN EPIFANIO DA SILVA VIDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLENILDE FELICIANO B. 

FERREREZ - OAB:OAB/MT 20.993-O, FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSÉ EDUARDO GONÇALVES 

POLISEL - OAB:12.009

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 316/321, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 773980 Nr: 27160-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANISIA BATISTA DE ASSIS, TEOBALDO PRECIOZO DO 

ESPIRITO SANTO, JUVINO GONÇALVES DA SILVA, GESUINA MARIA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDEMIRO SANTANA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MACIEL DE LIMA - 

OAB:6.711/MT, ROBSON SANTOS DA SILVA - OAB:14.863/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR 

- OAB:15302-O, EDISON PEREIRA PRADO - OAB:14.521/MT

 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 retirar a certidão requerida, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 800690 Nr: 7113-45.2013.811.0041

 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: JULIO DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVANI FERREIRA BORGES, ESPÓLIO DE 

JOSÉ OSMAR BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:11655/MT

 Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial para 

DECLARAR a nulidade do documento particular denominado “14ª Alteração 

do contrato social”, cancelando-se os registros de assentamento junto à 

JUCEMAT – Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.Expeça-se Ofício à 

JUCEMAT para que tome as providencias cabíveis no prazo de 15 (quinze) 

dias.Considerando a sucumbência, condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, na forma do art. 85, 

§ 2º, do CPC/2015. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1120933 Nr: 19190-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ARGUELHO MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUDION SISTEMAS ACUSTICOS LTDA ME, 

PATRICIA APARECIDA CAMARÃO CUNHA, DENILSON TEIXEIRA DA SILVA 

CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER ARGUELHO MOURA - 

OAB:9689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILLA DE MOURA 

BOURET - OAB:8.476/MT

 A parte executada Patrícia Aparecida Camarão Cunha informou que, 
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embora tenha sido homologado o acordo firmado entre as partes para que 

fosse descontada em sua folha de pagamento apenas a quantia de R$ 

1.000,00 (mil reais) mensais, a SEGES/MT tem efetuado o desconto do 

valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos.

Em consulta ao sistema SICONDJ, verifico que, de fato, já foram realizados 

dois depósitos na conta judicial vinculada ao processo, totalizando o valor 

de R$ 5.006,44 (cinco mil e seis reais e quarenta e quatro centavos).

Os valores descontados, portanto, não guardam semelhança com a 

quantia que havia sido acordada, a qual foi informada à SEGES/MT por 

meio do ofício 394/2018 (fl. 229).

Assim, deve-se abater do valor do total do acordo a quantia já depositada 

em juízo, o que resulta em R$ 12.993,56 (doze mil novecentos e noventa e 

três reais e cinquenta e seis centavos).

Considerando que já foram quitadas duas parcelas de um total de 18 

(dezoito), restam ser adimplidas 16 (dezesseis) dezesseis parcelas, as 

quais deverão ser descontadas na folha de pagamento da executada 

Patrícia Aparecida Camarão Cunha, no valor de R$ 812,10 (oitocentos e 

doze reais e dez centavos).

Dessa forma, por se tratar de contrição sobre verba alimentar da 

executada, determino a expedição de ofício à Secretaria de Estado de 

Gestão de Mato Grosso (SEGES/MT), a fim de que passe a ser debitado 

na folha de pagamento da executada Patrícia Aparecida Camarão Cunha 

16 (dezesseis) parcelas na quantia de R$ 812,10 (oitocentos e doze reais 

e dez centavos) cada uma.

Outrossim, ante a existência de saldo em conta judicial, intime-se a parte 

exequente para que apresente dados bancários a fim de que seja 

expedido alvará de levantamento de valores.

Intime-se.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036635-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERITA COSTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1036635-27.2018.8.11.0041 DESPACHO Intime-se a parte 

autora para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, afim de apresentar 

cópia de prévio requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da 

inicial, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (AI 172064/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/12/2015), (AI 169999/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015). E igual prazo, nos termos do art. 321, parágrafo único do 

NCPC, intime-se a autora para, no prazo de 15 dias, adequar sua inicial à 

nova sistemática processual em vigor e esclarecer os fatos, devendo a 

autora relatar como ocorreu o acidente, qual o tipo e o local da fratura, sob 

pena de indeferimento (artigos 319, 320, 321, parágrafo único, NCPC). 

Após o decurso de prazo, certifique-se e concluso para análise. 

Cuiabá-MT 7 de novembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012090-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR JULIO DE SOUZA MAGALHAES (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1012090-87.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 8 de novembro de 2018. Lygia Marinho Fontes 

Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020791-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. (AUTOR(A))

A. C. D. A. T. (AUTOR(A))

R. R. V. (AUTOR(A))

R. R. V. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR OAB - MT13674/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. A. B. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTUR BARROS FREITAS OSTI OAB - MT18335/O (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA OAB - MT21278/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1020791-37.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 5 de novembro de 2018. Lygia Marinho Fontes 

Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001101-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA BIAVATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI OAB - MT0009373A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS GOMES BEZERRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001101-22.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de ID 16370115. Cite-se o réu por AR, no endereço informado (ID 

16370115). Expeça-se o necessário. Cuiabá, 8 de novembro de 2018. 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035800-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS DA SILVA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1035800-39.2018.8.11.0041 Vistos e etc. O artigo 98 

do Código de Processo Civil traz a seguinte redação: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código 

de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal presunção é 

juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, podendo 

este, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 
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comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso, o (a) autor(a) é é 

servidor publico e como holerite de ID 15995390, recebe a titulo de 

provento o valor de R$7.776,00 (sete mil setecentos e setenta e seis 

reais) e com a presente ação busca ser reparado pelos danos causados 

pela compra de um veiculo zero KM, avaliado em mais de R$74.000,0 

(setenta e quatro mil reais). Daí se infere que renda do autor é 

incompatível com aqueles que fazem jus aos benefícios da justiça gratuita. 

Ademais, o(a) autor(a) não colacionou nenhum documento que comprove 

que o valor por ele percebido é insuficiente para custear o presente feito. 

Posto isto, considerando que o(a) autor(a) não colacionou aos autos 

prova convincente de sua hipossuficiência, INDEFIRO O PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Entretanto, oportunizo ao(à) autor(a) o 

parcelamento das custas judiciais, conforme previsto no art. 98, §8° do 

CPC/15. Assim, poderá o(à) autor(a), no prazo de 15 (quinze) dias, 

recolher as custas e taxas iniciais, em 06 parcelas iguais e sucessivas. 

Comunique ao Departamento de Controle e Arrecadação para que este 

inclua o parcelamento no sistema de emissão de Guias de pagamento de 

custas e taxas, conforme orientação. Decorrido o prazo de 15 dias, e não 

tendo o(a) autor(a) adimplido com a integralidade das custas e taxas 

judiciais e/ou informado o pagamento da 1° parcela, certifique-se e façam 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036855-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO IRMAOS BATISTA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL OAB - RO0004234A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. G. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036855-25.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 8 

de novembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036543-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DE FARIAS SOUSA (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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036543-49.2018.8.11.0041 Vistos e etc. A 

Resolução n° 03/2018 do TJ-MT/TP que regulamenta o Processo Judicial 

Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, em seu art. 32 assim prevê: “Art. 32. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitais ou digitalizados e anexados às petições eletrônicas, 

de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente e 

apresentados na posição correta para leitura. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º Na hipótese de classificação 

equivocada dos documentos que possa dificultar o julgamento do mérito 

ou comprometer a célere tramitação, o magistrado determinará a emenda 

da petição, na forma do artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a 

anomalia, o magistrado determinará a retirada da visibilidade do documento 

ou, em se tratando de petição inicial, procederá na forma do parágrafo 

único do artigo 321, caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação 

dos documentos puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao 

exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado 

determinar nova apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente 

juntados.” A inicial veio desordenada, descumprindo o estabelecido no 

referido artigo. Assim, intime-se o peticionante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumpra o determinado no art. 32, §3° e §5 da Resolução 

03/2018 do TJ-MT/TP, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Cumpra-se. Cuiabá, 6 de novembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036585-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR MARTINS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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CUIABÁ Processo n° 1036585-98.2018.8.11.0041 Vistos e etc. A 

Resolução n° 03/2018 do TJ-MT/TP que regulamenta o Processo Judicial 

Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, em seu art. 32 assim prevê: “Art. 32. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitais ou digitalizados e anexados às petições eletrônicas, 

de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente e 

apresentados na posição correta para leitura. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º Na hipótese de classificação 

equivocada dos documentos que possa dificultar o julgamento do mérito 

ou comprometer a célere tramitação, o magistrado determinará a emenda 

da petição, na forma do artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a 

anomalia, o magistrado determinará a retirada da visibilidade do documento 

ou, em se tratando de petição inicial, procederá na forma do parágrafo 

único do artigo 321, caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação 

dos documentos puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao 

exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado 

determinar nova apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente 

juntados.” A inicial veio desordenada, descumprindo o estabelecido no 

referido artigo. Assim, intime-se o peticionante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumpra o determinado no art. 32, §3° e §5 da Resolução 

03/2018 do TJ-MT/TP, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Cumpra-se. Cuiabá, 6 de novembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036734-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER DE OLIVEIRA PRADO (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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036734-94.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte autora para apresentar a petição inicial e promover a ordenação dos 

documentos, em 15, sob pena de indeferimento e extinção. Cuiabá, 7 de 

novembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036673-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EVERALDO ALMEIDA DO CARMO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036673-39.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Nos 

termos do art. 321, parágrafo único do NCPC, intime-se a autora para, no 

prazo de 15 dias, adequar sua inicial à nova sistemática processual em 

vigor e esclarecer os fatos, devendo relatar como ocorreu o acidente, 

qual o tipo e o local da fratura, sob pena de indeferimento (artigos 319, 

320, 321, parágrafo único, NCPC). Cumpra-se. Cuiabá, 7 de novembro de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 912848 Nr: 38761-09.2014.811.0041

 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: PATRICIA CRISTIANE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX FERREIRA, ISIS FREITAS QUEIROZ 

DANTAS, NELSON BARBIERO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANÁ GOMES CERQUEIRA - 

OAB:5.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Alan Vagner Schmidel - 

OAB/MT 7.504 - OAB:, Dr.ª Lisiane Valéria Linhares Schmidel - 

OAB/MT 9.358 - OAB:

 Processo nº. 38761-09.2014.811.0041

Código 912848

Despacho

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se com URGÊNCIA. Processo da Meta 02/2018 – CNJ.

Cuiabá, 06 de novembro 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.: 1125011 Nr: 20932-44.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA PEREIRA DE PROENÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO. - OAB:7.725

 Junte-se o substabelecimento apresentado em audiência. Diante da 

concordância da ré, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o 

processo, nos termos do artigo 485, VIII do CPC. Custas e despesas 

processuais pela parte autora, bem como honorários advocatícios que fixo 

em R$1.000,00. Contudo, suspendo a exigibilidade, diante do beneficio da 

gratuidade judiciária que foi deferida à autora. Após o transito em julgado, 

arquive-se. P. I. Cumpra-se. Saem os presentes intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 453197 Nr: 25152-95.2010.811.0041

 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: TELEGRAFICA ENERGIA S/A, SAPEZAL ENERGIA S/A, 

PARECIS ENERGIA S/A, CAMPOS DE JULIO ENERGIA S/A, RONDON 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBF GARANTIAS & SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO PIMENTEL DINIZ DE 

SOUZA - OAB:190370/SP, ADRIANO CARRELO SILVA - OAB:6.602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SCHALCH - 

OAB:113.514/OAB-SP

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para manifestarem sobre o 

Laudo Pericial de fls. 3690/3859, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1090879 Nr: 6508-94.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZI REGINA SINABIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

(CLARO TV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:14.994-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1109325 Nr: 14415-23.2016.811.0041

 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: IGREJA BATISTA DA PAZ CUIABÁ, ISAÍAS PEREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Junte-se a carta de preposição apresentada pela autora. Concedo o 

prazo de 05 dias para que a ré apresente carta de preposição. Após, 

concluso para sentença. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1102424 Nr: 11500-98.2016.811.0041

 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: AGUIR LUIZ PIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:OAB/MT 11.210-A, STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE 

ALMEIDA - OAB:18501

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Concedo o prazo de 10 dias para que a ré apresente carta de preposto. 

Diante do pedido de perícia formulado à p.205/206, sai a ré intimada para, 

em 10 (dez) dias, informar onde se encontra o relógio medidor retirado do 

imóvel do autor. Com a informação, intime-se o autor para informar se 

persiste o interesse na realização da perícia. Saem os presentes 

intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1021155 Nr: 32505-16.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:OAB/MT 18.609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Murillo Espínola de 

Oliveira Lima - OAB/MT 3.127 - OAB:

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos nesta ação de revisão de 

débito c/c tutela específica ou antecipada c/c dano moral para 

DETERMINAR a readequação das faturas dos meses de maio e junho de 

2015 à média habitual de consumo, devendo a ré reemitir as referidas 

faturas em consonância com o estipulado nessa sentença, bem como 

CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais à autora, 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC a partir da 

data da cobrança indevida e juros de mora de 1% a partir da citação (art. 

405 do CC), tornando definitiva a tutela antecipada concedida.Custas e 

despesas processuais pela ré. Condeno-a, ainda, ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) (art. 85, § 

8º do CPC).Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se 

com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 7 de novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1009887 Nr: 27528-78.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPENDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos nesta ação declaratória de 

inexigibilidade de débito c/c tutela específica c/c dano moral para 

DECLARAR a inexigibilidade do débito cobrado em excesso pela ré na 

futura do mês de maio de 2015, bem como CONDENAR a ré ao pagamento 

de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigido pelo INPC a partir da data da cobrança indevida e juros 

de mora de 1% a partir da citação (art. 405 do CC), tornando definitiva a 

tutela antecipada concedida.Custas e despesas processuais pela ré. 

Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 

R$ 1.000,00 (um mil reais) (art. 85, § 8º do CPC).Após o trânsito em 

julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido 

de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 7 de novembro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 715797 Nr: 8558-69.2011.811.0041

 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: ARTE MANHA UNIFORMES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO JOAO ZANATA - 

OAB:8.360-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ARRUDA DE MOURA 

APOITIA - OAB:11896/MT, PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - 

OAB:177342/SP

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para se 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.: 730245 Nr: 26287-11.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA KATUSSIA CIZAURRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 704389 Nr: 39083-68.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S/A - 

TME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ, MARIA 

ISABEL RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:OAB/MT 3844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ARTHUR DA ROCHA 

CAPILÉ - OAB:6187/MT

 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) EDNÉIA LUFT, 

solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu poder além 

do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de qualquer outra 

solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 377946 Nr: 14206-98.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMARA VALÊNCIO DE MELO, THOMAS ARMSTRONG 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NACIONAL DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS - UNASP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FRANÇA - 

OAB:3055/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 273949 Nr: 4165-43.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSDEDIT PINTO DE BARROS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A, 

SUPERMERCADO COMPER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAZZER CARDOSO 

- OAB:9749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A, MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - 

OAB:4937/MT, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 15973

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 684/689, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 5 (cinco) dias..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 766638 Nr: 19402-44.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

SOMA CHEVROLET, BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARIMÉE SOUZA DE MENEZES - 

OAB:5294/MT, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:OAB/MT 9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - 

OAB:9.552/MT

 Certifico que o perito nomeado designou a perícia para o dia 10/12/218 às 

09:30 hs, a realizar-se no local do imóvel. Sendo assim, nos termos do art. 

482,VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar 

as partes, bem como, assistente técnico, acerca da realização do ato

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 887163 Nr: 21363-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETERNIT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V V DA SILVA, VALDEMIR VENANCIO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO GOMIERO JÚNIOR 

- OAB:OAB/SP 154.733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 21363-49.2014.811.0041 - Código 887163

Vistos etc.

Defiro o pedido de p. 100.

Oficie-se à Polícia Rodoviária Federal consignando que está autorizada a 

realização da hasta pública informada à p. 95. Quitadas as despesas com 

remoção e estada, eventual saldo remanescente deverá ser depositado 

em juízo. Quanto ao gravame, sua baixa será realizada após o arremate 

do veículo.

 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.: 713840 Nr: 8640-03.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEY APARECIDA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELP VIDA PRONTO SOCORRO MÓVEL DE 

CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO CLAUDIO 

JASSNIKER JUNIOR - OAB:21087/O, LAELÇO CAVALCANTI JÚNIOR - 

OAB:14.954/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT, PAULO 

SCHNEIDER - OAB:8.117

 Vistos etc.

Considerando que a executada não pagou, tampouco aproveitou a 

oportunidade concedida para se compor com a exequente, defiro o pedido 

retro e expeço ordem ao Bacenjud para a penhora de dinheiro nas contas 

bancarias da parte executada, de acordo com a regra prevista no art. 837 

do CPC e Provimento nº. 04/2007-CGJ.

 Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1137834 Nr: 26495-19.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHMC, JOSENICE RODRIGUES MILITÃO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 
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SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLIANE P. DE S. FREIRE - 

OAB:OAB/MT 21.876, MAGNO JOSÉ DA SILVA - OAB:19.135/MT, 

NIWMAR SERPA - OAB:19703/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Nomeio como perito do Juízo o Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, com 

endereço profissional no Hospital Sotrauma, Rua Dom Aquino, nº 355, 

bairro centro, Telefone 3624-9211 e 9963-78478, nesta Capital, o qual 

deverá esclarecer se o autor está inválido permanentemente, de forma 

total ou parcial, devendo responder, ainda, aos quesitos formulados pelas 

partes.Intime-se o perito para cumprir ao encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso, nos termos do artigo 422 

do Código de Processo Civil.Quanto aos honorários periciais, levando em 

consideração a complexidade da perícia e o exímio trabalho executado 

pelos peritos nomeados por este juízo, arbitro os honorários em R$ 

1.000,00 (mil reais).Como a perícia foi determinada por este juízo, o 

pagamento dos honorários serão efetuados no final do processo pela ré, 

se for vencida. Porém, o Estado deverá pagar a perícia caso a ação seja 

julgada improcedente.A ré já apresentou seus quesitos à p. 72/73. Assim, 

intime-se o autor para apresentar seus quesitos, em 05 (cinco) dias. No 

mesmo prazo, devem as partes indicar assistente técnico.Concedo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo.Cumpram-se as 

determinações acima. Após, solicite-se ao perito nomeado local e data 

para o início da perícia.Cuiabá, 06 de novembro de 2018.Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 952145 Nr: 1034-79.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UESCLEI CORREIA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por UESCLEI CORREIA SANTOS em face de SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.Quanto aos honorários 

periciais, determino o pagamento no importe de 20% em favor do perito, 

pelos trabalhos desenvolvidos, devendo, para tanto, ser expedida certidão 

de crédito, eis que o seu pagamento é de responsabilidade do Estado de 

Mato Grosso.Devolva-se o numerário depositado nos autos à Seguradora. 

Expeça-se o alvará.Custas e despesas processuais pelo autor, bem como 

ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo a 

mesma beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 

98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 06 de novembro de 2018.ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1121566 Nr: 19505-12.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY NUNES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C COSTA 

MARQUES - OAB:18.047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 19505-12.2016.811.0041

Código: 1121566

Vistos e etc.

Intime-se pessoalmente o autor para dar prosseguimento no feito, 

requerendo o que entender por direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Cuiabá, 06 de novembro 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.: 843612 Nr: 47505-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA DA CUNHA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24051/A

 Processo nº 47505-27.2013.811.0041

Código 843612

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Elisangela da Cunha 

Magalhães em face de Cia de Crédito, Financiamento e Investimento Rci 

Brasil. Assim, promovam-se as devidas anotações, na capa autos e 

sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citados na forma do art. 256 do CPC e tiverem sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 06 de novembro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1091378 Nr: 6746-16.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO BERNARDO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por PAULO BERNARDO FERREIRA em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS.Quanto aos honorários periciais, determino o 

pagamento no importe de 20% em favor do perito, pelos trabalhos 

desenvolvidos, devendo, para tanto, ser expedida certidão de crédito, eis 

que o seu pagamento é de responsabilidade do Estado de Mato 

Grosso.Devolva-se o numerário depositado nos autos à Seguradora. 
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Expeça-se o alvará.Custas e despesas processuais pelo autor, bem como 

ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo a 

mesma beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 

98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 06 de novembro de 2018.ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1323522 Nr: 14165-19.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. DIAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR DE OLIVEIRA PEREIRA, 

VALDEMYR MARTINS DE ARAÚJO, LOSLAINE DOMINGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:12.741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 14165-19.2018.811.004

Código 1323522

Vistos e etc.

Antes de analisar o pedido retro, intime-se a autora para que, em 15 

(quinze) dias, colacione aos autos procuração de seus patronos, o ato 

constitutivo da pessoa jurídica e cópia do contrato social da empresa ré, e 

documentos que fundamente o pedido, vez que, não obstante à natureza 

incidental, tais documentos são indispensáveis ao prosseguimento do 

feito.

 Deverá também, informar o nome e qualificação completa da empresa 

executada que pretende desconsiderar a personalidade jurídica, visto que 

a mesma deve integrar o polo passivo.

Em igual prazo, traga aos autos documentos hábeis a comprovar sua 

precária situação financeira ou efetue o pagamento das custas judiciais, 

nos termos do art. 1.228 da CNGC-MT:

“Art. 1.228. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é 

cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento 

de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

 § 1º O gestor judiciário deverá comunicar imediatamente ao distribuir ou 

procedidas as anotações devidas no sistema, em caso de processo 

eletrônico, acerca a instauração do incidente.

 § 2º Instaurado o incidente, em contestação ou em momento posterior, o 

juiz determinará a suspensão do processo e a formação do incidente em 

autos apartados, caso em que serão devidas as custas respectivas, em 

consonância com Lei Estadual 7.603/2001 e as tabelas respectivas.”

Atendidas as determinações acima, apense-se o presente incidente aos 

autos de n. 43858-24.2013.811.0041.

Cumpra-se.

Cuiabá, 7 de novembro 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.: 1082243 Nr: 2626-27.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO DE MATOS BARROSO

 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:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por THIAGO DE MATOS BARROSO em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS.Como a pericia foi determinada pelo juízo e a 

ação foi julgada improcedente, o Estado deverá paga-la.Assim, determino 

o pagamento dos honorários periciais no importe de 20% em favor do 

perito, pelos trabalhos desenvolvidos, devendo, para tanto, ser expedida 

certidão de crédito, eis que o seu pagamento é de responsabilidade do 

Estado de Mato Grosso.Considerando que a ré é revel, deixo de condenar 

o autor aos honorários de sucumbência.Custas e despesas processuais 

pelo autor. No entanto, sendo a mesma beneficiária da Justiça Gratuita, a 

exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco 

anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 06 de 

novembro de 2018.ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1158150 Nr: 35149-92.2016.811.0041

 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: CARLOS HENRIQUE 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: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por CARLOS HENRIQUE DA SILVA em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS.Como a pericia foi determinada pelo juízo e a 

ação foi julgada improcedente, o Estado deverá paga-la.Assim, determino 

o pagamento dos honorários periciais no importe de 20% em favor do 

perito, pelos trabalhos desenvolvidos, devendo, para tanto, ser expedida 

certidão de crédito, eis que o seu pagamento é de responsabilidade do 

Estado de Mato Grosso.Custas e despesas processuais pelo autor, bem 

como ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, 

sendo a mesma beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito 

ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o 

art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 06 de novembro de 2018.ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 919422 Nr: 43056-89.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO SALOMAO TEIXEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE TARSO 

PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVINO FERNANDES DO 

CARMO NETO - OAB:17639 MT, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI. - 

OAB:11.660, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013-A/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/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 às partes 

rés para apresentarem suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 710673 Nr: 3650-66.2011.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRLEU JOSÉ DA SILVA, MARIA ISABEL RODRIGUES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE 

ENERGIA S/A - TME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.344/MT, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:11.746

 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) EDNÉIA LUFT, 
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solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu poder além 

do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de qualquer outra 

solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 446660 Nr: 20923-92.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENYLDE MARIA CORREA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - 

OAB:20.572/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH CLAUCIA DE 

OLIVEIRA NAZARIO SILVA - OAB:DEFENSORA PUBL

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de retorno 

dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 922568 Nr: 44961-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., 

FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTY ANGELA WOLFF ME, CRISTY ANGELA 

WOLFF, RUTH ANDRADE BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE MARIN - OAB:141.661-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para se 

manifestar sobre a correspondência devolvida juntada às fls. 222 e 223, 

bem como acerca da certidão do oficial de Justiça de fls. 229, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1132105 Nr: 23918-68.2016.811.0041

 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: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FERREIRA ZIDAN - 

OAB:155.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Concedo o prazo de 05 dias para que a ré apresente carta de preposto. 

As partes estão devidamente representadas e não há preliminares, razão 

pela qual, declaro o feito saneado. Em atenção ao disposto no art. 357, 

inc. II do CPC, fixo como ponto controvertido a responsabilidade da ré 

quanto aos prejuízos descritos na inicial e a obrigação de indenização. 

Defiro a prova oral requerida pela autora. Expeça-se carta precatória para 

oitiva de testemunha, indicada à p. 108. Após o cumprimento da carta 

precatória, intimem-se as partes para manifestação. Saem os presentes 

intimados

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 365140 Nr: 3282-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVALDO PEREIRA DE ANDRADE, NEUSA ESTEVÃO 

ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIA HABIB KMEIH, HABIB YUOUSSEF 

KMEIH, JOSÉ RUIZ GONÇALVES, GILBERTO RODRIGUES DE GODOI, 

MARCELO ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADER ANDRADE PINHEIRO DE 

SOUZA - OAB:21.561, LAURO MARVULLE - OAB:3.110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC , impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para impugnar a 

contestação apresentada às fls. 189/195, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1148779 Nr: 31164-18.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TAVARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 878818 Nr: 16014-65.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA BRAUNER PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WR FITNESS CENTER - ACADEMIA DE 

GINASTICA SAUDE E VIDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOMINGUES DE GODOI 

NETO - OAB:160365 OAB/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de fl. 93.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 97086 Nr: 11511-55.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANKLIN ROOSEVOLT VIEIRA VIDAURRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CLEUZA BARBOZA NASCIMENTO, 

ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franklin Roosevelt Vieira 

Vidaurre - OAB:1.585-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A, FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:1585-A/MT

 Processo n°11511-55.2001.811.0041

Código: 97086

Vistos e etc.

Trata-se de ação consignatória c/c revisional de contrato em fase de 

liquidação de sentença.

Nomeado o Sr. Marcos Jose Martins Fernandes como perito do juízo, este 

deixou de se manifestar nos autos no prazo estabelecido.

Assim, em atendimento ao principio da celeridade processual, nomeio em 

substituição a empresa Real Brasil Consultoria, especialista em perícias 

técnicas judiciais, com endereço sito à Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, 1856, sala 408, Bosque da Saúde, nesta Capital, telefone (65) 

3052-7636, para realizar a perícia técnica contábil.

Intime-se a empresa nomeada, via oficial de justiça, para que informe o 

seu aceite ao encargo confiado e apresente sua proposta de honorários.

Em seguida, cumpra-se a determinação de p.796, intimando as partes para 
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se manifestarem sobre a proposta de honorários.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 20 de julho de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 373002 Nr: 9368-15.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO EVALDO BEZERRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736 OAB/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Despacho de fl.289, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar às partes para apresentarem manifestação 

acerca do documento juntados às fl.290/293

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 947557 Nr: 58867-89.2014.811.0041

 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: LOURIVAL DE SOUZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURA COSMÉTICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCÃO - OAB:14522/MT, EDUARDO LUIZ BROCK - OAB:OAB/SP 

91.311

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para se 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.: 778085 Nr: 31476-33.2012.811.0041

 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: MAX ROBSON FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY FERREIRA NEVES SODRÉ 

- OAB:6.782/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL ROSADO 

- OAB:2883-A

 Certifico que o representante legal da empresa REAL BRASIL 

CONSULTORIA designou perícia para o dia 23/11/2018, às 10:30 hs, a 

realizar-se na Av: Historiador Rubens de Mendonça Ed. Cuiabá Office 

Tower 14º and sala 1403, Bairro: Bosque da Saúde, CUIABÁ/MT. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para comparecerem na perícia 

designada.

 Intimação da Parte Autora

 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 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 139/145, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 783412 Nr: 37123-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBAMAR BEZERRA SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA 

MIRELA LTDA, ESPÓLIO DE SALUNIEL PINHEIRO DE CAMPOS, IZILDA 

MARIA PAES DE BARROS PINHEIRO DE CAMPOS, Wanderley Correa 

Antunes de Campos, Marlene Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO BEZERRA SÁ - 

OAB:14.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 952968 Nr: 1471-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO SUECO CENTRO OESTE CONCESSIONARIA DE 

VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LEANDRO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, RENATO VALÉRIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a Certidão do Oficial de fl. 94, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 727072 Nr: 22921-61.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIO SERGIO BRESSAN, IVO MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMAR PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MATIAS - OAB:1857/MT, IVO 

MATIAS - OAB:1857/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNIS MACHADO DA 

SILVEIRA - OAB:5752/MT, HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - 

OAB:15640/MT, JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO - OAB:2.922, 

OVÍDIO MARTINS DE ARAÚJO - OAB:5.570/GO, RENATA ALMEIDA DE 

SOUZA JERONIMO - OAB:9.246/MT, VIVIANNE CRISTINE CALDAS 

CASTILHO - OAB:9.826

 Nos termos do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos 

encaminhando intimação ao exequente para que providencie o 

recolhimento das custas referente à expedição da Carta de Adjudicação, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1171393 Nr: 40740-35.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON SILVA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado 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.: 365440 Nr: 3406-11.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO SAMPAIO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte exequente para se manifestar 

sobre a correspondência devolvida, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 334753 Nr: 5179-28.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

o presente feito com a finalidade de intimar a parte ré para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de retorno dos 

autos ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 375634 Nr: 11806-14.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO VINICIUS V. REINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393, HUNNO FRANCO MELLO - OAB:7903, 

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - OAB:11.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652/MT, SIMONE CAFURE BEZERRA - OAB:6.083

 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) SILENO 

REZENDE TAVARES, 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.: 713840 Nr: 8640-03.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEY APARECIDA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELP VIDA PRONTO SOCORRO MÓVEL DE 

CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO CLAUDIO 

JASSNIKER JUNIOR - OAB:21087/O, LAELÇO CAVALCANTI JÚNIOR - 

OAB:14.954/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT, PAULO 

SCHNEIDER - OAB:8.117

 Penhora de ativos financeiros frutífera, como se infere do recibo de 

protocolamento de ordem judiciais do Bacenjud.

Promovo o desbloqueio do excedente.

Intimem-se as partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 97086 Nr: 11511-55.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANKLIN ROOSEVOLT VIEIRA VIDAURRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CLEUZA BARBOZA NASCIMENTO, 

ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franklin Roosevelt Vieira 

Vidaurre - OAB:1.585-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A, FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:1585-A/MT

 Em cumprimento a determinação de p.796 e 835, impulsono os autos 

encaminhando a intimação as partes para se manifestarem sobre a 

proposta de honorários.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 336844 Nr: 7762-83.2008.811.0041

 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: TRANS GRANCAP LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOLENA SGUREZI, MARIA CONCEIÇAO Y. 

MARQUES, HDI SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER AZIZ SABER - OAB:9825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Bolleli Tatagiba 

Proveti - OAB:112.687/RJ, DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, Gracyellen Leite Moreira Reis - OAB:187.735/RJ, 

Luiz Felipe de Freitas Braga Pellon - OAB:20.387-RJ, MARIA 

CONCEIÇÃO PINHO MARQUES - OAB:968-MT, SERGIO RUY BARROSO 

DE MELLO - OAB:63377/RJ

 Certifico que, compulsando os autos denoto que o patrono da Denunciada 

HDI Seguros S/A, não se encontra cadastrado no Sistema Apolo até a 

presente data, sendo assim procedo o cadastro do patrono da 

Denunciada . Ante o exposto, ante a ausência de intimação da parte 

acerca do teor do despacho de fl. 150, passo a reenviar o referido ato à 

publicação: Processo nº. 7762-83.2008.811.0041 Código 336844 "Vistos 

etc. Intime-se a Denunciada para manifestar a acerca da decisão à p. 114. 

Determino a inclusão da Denunciada HDI Seguros S/A no polo passivo 

desta relação processual." Processo da meta 02/2018- CNJ, realize-se 

com URGÊNCIA. Cuiabá, 9 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.: 1082902 Nr: 2876-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR ANDRADE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem que executado efetuasse o 

cumprimento da obrigação.

Certifico também que, intimado o exequente da penhora realizada no rosto 

dos presentes autos, este nada manifestou, até a presente data.

Desta forma, impulsiono os presentes autos, encaminhando intimação à 

exequente para manifestar em prosseguimento, no prazo de 5 (cinco) 

dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1116686 Nr: 17324-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACSON CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:13.156-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE PIONA - OAB:13.333/MT, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte exequente para apresentar 

manifestação sobre a petição de fls. 156/158, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1064028 Nr: 52720-13.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA REGINA MELO FORT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA REGINA MELO FORT - 

OAB:4378-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - OAB:8830/MT

 Concedo o prazo de 05 dias para que a ré apresente carta de preposto e 

substabelecimento, bem como para que se manifeste sobre os 

documentos juntados pela autora na impugnação à contestação e petição 

de p. 303/308. Diante dos documentos juntados, defiro à autora os 

benefícios da justiça gratuita. Não há preliminares. Fixo como ponto 

controvertido a responsabilidade da ré pelo curto-circuito, queima de fios 

elétricos e danos ocasionados no imóvel onde se localiza o escritório da 

autora, bem como nos equipamentos descritos na inicial. Além disso, a 

ocorrência de dano moral e lucros cessantes. Quanto ao ônus da prova, 

havendo relação de consumo, cabe a ré comprovar a inexistência de 

responsabilidades e de prejuízo ocasionados à autora (art. 357, inc. III do 

CPC). Defiro a prova oral requerida pelas partes e designo o dia 19 de 

fevereiro de 2019, às 14:00 horas para a audiência de instrução e 

julgamento, oportunidade em que será colhido o depoimento pessoal da 

autora e representante da ré. As partes deverão arrolar as suas 

testemunhas no prazo de 15 dias (contados desta decisão), promovendo 

a respectiva intimação. Saem as partes intimadas para vir a depor, sob 

pena de confissão

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 347645 Nr: 17865-52.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEDI CAETANO MONTANARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

o presente feito com a finalidade de intimar a parte ré para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de retorno dos 

autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1131770 Nr: 23782-71.2016.811.0041

 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: EVANGELISTA JOSÉ DE SOUZA, ELIZANGELA PINTO 

DE QUEIROZ SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON CORREA DA COSTA, WILSON 

CORREA DA COSTA, IDMAR CORREA DA COSTA, ADRIANA CORREA DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE NEVES - 

OAB:10036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s), no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 877059 Nr: 14828-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEYREK MARQUES COSTA, PAULO VITOR MARQUES 

DE MORAES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA, ADEMILSON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE PADILHA DOS SANTOS - 

OAB:15.962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte exequente para se manifestar 

sobre a petição de fls. 195/197, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1139194 Nr: 27091-03.2016.811.0041

 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: JAQUELINE GOMES TEIXEIRA

 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:8506-A

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado às fls.125/128, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 846765 Nr: 50354-69.2013.811.0041

 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: FÁTIMA APARECIDA DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se manifestar 

acerca da manifestação do perito referente aos quesitos complementares, 

juntada às fls. 400/492, no prazo de 15 (qunze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 952079 Nr: 974-09.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO GOMES AMADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado às fls.111/115, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1131275 Nr: 23521-09.2016.811.0041

 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: HILTON MARCOS VIEIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA 

- OAB:18.213/MT, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado às fls.98/101, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 846765 Nr: 50354-69.2013.811.0041

 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: FÁTIMA APARECIDA DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 Certifico que, em cumprimento ao despacho de fl. 252, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte ré: Mapfre Vida S.A 

para efetuar o pagamento do restante de sua cota parte dos honorários 

pericias, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1045047 Nr: 43914-86.2015.811.0041

 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: CLEITON FELIPE CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos 

encaminhando intimação ao autor para que forneça seus dados 

bancários, para posterior expedição do Alvará Eletrônico, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1137865 Nr: 26510-85.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AVELINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado às fls.136/139, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1141266 Nr: 27960-63.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AMAYLDES DE SOUZA FILES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado às fls.130/132, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1097658 Nr: 9561-83.2016.811.0041

 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: MARCELO MADUREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado às fls.147/150, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 894306 Nr: 26093-06.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Certifico que o Representante Legal da Empresa Real Brasil Ltda designou 

a perícia para o dia 26/11/2018, a vistoria poderá ocorrer nos horários que 

compreende das 09:00 horas à 12:00 horas e das 13:00 horas à 17:30 

minutos, que se realizará na Residência da autora, endereço Rua: Recife, 

nº 23 - Bairro: Jardim Paulista, Cuiabá - MT. Sendo assim, nos termos da 

legislação vigente e do art. 482, VI da CNGC , impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar às partes para comparecem à pericia 

designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 947013 Nr: 58573-37.2014.811.0041

 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: NEIDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

CAVALARI - OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Certifico que o Representante Legal da Empresa Real Brasil Ltda designou 
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a perícia para o dia 26/11/2018, a vistoria poderá ocorrer nos horários que 

compreende das 09:00 horas à 12:00 horas e das 13:00 horas à 17:30 

minutos, que se realizará na Residência da autora, endereço Rua:V-4, nº 

3, quadra 100, Bairro: Parque Cuiabá, Cuiabá - MT. Sendo assim, nos 

termos da legislação vigente e do art. 482, VI da CNGC , impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar às partes para comparecem à 

pericia designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 917221 Nr: 41582-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANIERY BARBOSA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALBEM MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, JOSÉ ORLANDO DO NASCIMENTO FILHO - 

OAB:17034/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1046019 Nr: 44366-96.2015.811.0041

 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: RV EMPRESA DE COBRANÇAS LTDA - ME, LUIZA RIOS 

RICCI VOLPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR PEREIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA FRANÇA PRAEIRO 

VASCONCELOS DE MORAIS - OAB:13.582/MT, WAGNER 

VASCONCELOS DE MORAES - OAB:15.244-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, fornecer o resumo da inicial no endereço de e-mail desta 5ª 

Secretaria Cível: cba.5civel@tjmt.jus.br, a fim de possibilitar a expedição 

do edital de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1046017 Nr: 44365-14.2015.811.0041

 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: RV EMPRESA DE COBRANÇA LTDA - ME, LUIZA RIOS 

RICCI VOLPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINE BACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA FRANÇA PRAEIRO 

VASCONCELOS DE MORAIS - OAB:13.582/MT, WAGNER V. DE 

MORAES - OAB:15.244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 744742 Nr: 41814-03.2011.811.0041

 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: MARA REGINA PERIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN FRANCO SCORPIONI - 

OAB:12935/MT, ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Processo nº. 41814-03.2011.811.0041

Código 744742

SENTENÇA

Trata-se de ação de restituição de valores c/c indenização por dano 

moral, proposta por Mara Regina Perin em desfavor de Kirton Seguros S/A 

(atual denominação de HSBC Seguros (Brasil) S.A), já qualificados nos 

autos.

O feito teve regular tramitação.

As partes resolveram transacionar entre si (p. 238/239).

A ré apresentou comprovante do cumprimento do acordo (p. 240/243).

O advogado da parte autora requereu o levantamento dos honorários 

advocatícios (p. 244).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

As partes estão devidamente representadas e seus advogados têm 

poderes para transigir, conforme procurações de p. 19, 90/91 e 161/164 e 

substabelecimentos de p. 92 e 159.

Tratando-se de direito disponível, homologo por sentença o acordo 

apresentado às p. 238/239, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, 

cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta 

decisão, nos termos do art. 487, III, b c/c 924, II do CPC.

Honorários na forma pactuada.

Isentos de custas processuais remanescentes (art. 90, § 3º do CPC).

Expeça-se alvará em favor do advogado da parte autora, conforme 

requerido à p. 244.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de novembro de 2018.

 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1092370 Nr: 7234-68.2016.811.0041

 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: CRISTIANO ALMEIDA XIMENES DE ALBUQUERQUE 

RESPLANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Nomeio como perito do Juízo o Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, com 

endereço profissional no Hospital Sotrauma, Rua Dom Aquino, nº 355, 

bairro centro, Telefone 3624-9211 e 9963-78478, nesta Capital, o qual 

deverá esclarecer se o autor está inválido permanentemente, de forma 

total ou parcial, devendo responder, ainda, aos quesitos formulados pelas 

partes.Quanto aos honorários periciais, levando em consideração a 

complexidade da perícia e o exímio trabalho executado pelos peritos 

nomeados por este juízo, arbitro os honorários em R$ 1.000,00 (mil 

reais).Como a perícia foi requerida por ambas as partes, esta deverá ser 

rateada proporcionalmente entre elas. Contudo, sendo o autor beneficiário 

da justiça gratuita, a perícia devera ser paga integralmente, pela ré, se a 

ação for julgada procedente. Porém, o Estado deverá paga-la, caso a 

ação seja julgada improcedente.Intime-se a ré para depositar 50% dos 

honorários periciais.A ré já apresentou seus quesitos (p. 59). Assim, 

intime-se o autor para apresentar seus quesitos, no prazo de 05 (cinco) 

dias.No mesmo prazo, devem as partes para indicar assistente 

técnico.Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do 

laudo.Cumpram-se as determinações acima. Após, solicite-se ao perito 

nomeado local e data para o início da perícia.Cuiabá, 07 de novembro de 

2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1051026 Nr: 46923-56.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCB, OSVALDO BIZIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 
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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

 Processo nº. 46923-56.2015.811.0041

Código 1051026

Vistos e etc.

A parte autora alcançou a maioridade ainda em 2016, e até o momento não 

regularizou sua representação processual. Assim, intime-a para 

regularizar sua representação processual, em 15 (quinze) dias, prazo em 

que também deverá justificar a ausência, por duas vezes, a pericia.

Decorrido o prazo, intime-se a ré para requerer o que de direito.

Após, concluso para deliberações.

Cuiabá, 07 de novembro 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.: 1097630 Nr: 9542-77.2016.811.0041

 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: JULIANO SILVA PEDROSA

 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 GIMRNEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 Processo n° 9542-77.2016.811.0041

Código: 1097630

Vistos e etc.

O perito designou a data de 20/09/2018 para realização da prova, não 

tendo o autor comparecido ao ato.

A par disso, intime-o para que informe se persiste o interesse na 

realização da prova e justificar o motivo pelo qual não compareceu para 

pericia, em 05 (cinco) dias.

Com a resposta, intime-se a ré para requerimento pertinente.

Cuiabá, 07 de novembro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 217885 Nr: 26610-26.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA LOTÉRICA SÃO BENEDITO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO TOLON JUNIOR, CELSO TOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3.286-A/MT, 

UEBER ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4.754/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4632/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para apresentarem 

manifestação sobre a petição de fls. 390/414, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1097652 Nr: 9556-61.2016.811.0041

 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: DANIEL OLIVEIRA PEREIRA 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n° 9556-61.2016.811.0041

Código: 1097652

Vistos e etc.

O perito designou a data de 12/09/2018 para realização da prova, não 

tendo o autor comparecido ao ato.

A par disso, intime-o para que informe se persiste o interesse na 

realização da prova e justificar o motivo pelo qual não compareceu para 

pericia, em 05 (cinco) dias.

Com a resposta, intime-se a ré para requerimento pertinente.

Cuiabá, 07 de novembro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 742019 Nr: 38875-50.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACEDO & SOUZA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIÁRIOS KARINA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUNNO FRANCO MELO - 

OAB:7903, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:9993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:4395-A/MT, JOÃO BARROS FERREIRA JUNIOR - OAB:7002/MT, 

RONIZE ANTONIO BARBOSA - OAB:13764-B/MT

 Processo nº. 38875-50.2011.811.041

Código 742019

SENTENÇA

Trata-se cumprimento de sentença requerido por Macedo & Souza Ltda 

em face de Transportes Rodoviários Karina Ltda - ME, já qualificadas nos 

autos.

O feito teve regular tramitação.

As partes resolveram transacionar entre si (p. 121/124).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme permissiva do 

art. 4º c/c 12, VII do NCPC.

As partes estão devidamente representadas e seus advogados têm 

poderes para transigir, conforme procurações de p. 22 e 125 e 

substabelecimento de p. 87.

Assim, tratando-se de direito disponível, e a obrigação sendo satisfeita, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do art. 487, III, b 

do CPC.

Custas processuais, conforme sentença de p. 88/90.

Honorários na forma pactuada.

 Prestem as informações solicitadas no Ofício de p. 119, encaminhando 

cópia da petição de acordo e da presente decisão, ressaltando que este 

juízo não chegou a apreciar o pedido de penhora no rosto dos autos, 

diante da composição das partes.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de novembro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 62942 Nr: 3360-66.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erni Barcelos Ficagna, CONSTRUMAT CIVELETRO 

ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - 

OAB:4.107/MT, MÁRCIO RAHAL COSTA - OAB:MT 15.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR ZAMAR 

TAQUES - OAB:4.659/MT

 Posto isto, defiro o pedido da p. 465, para determinar à executada que 

efetue o pagamento do crédito remanescente, no prazo de quinze 

dias.Após, decorrido o prazo e não atendida a ordem, intime-se o 

exequente para requerer o que de direito, no prazo legal.Imissão de 

PosseDepreende-se dos autos que a execução de tutela judicial se iniciou 

com o pedido de cumprimento do dispositivo da sentença, ou seja, a 
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entrega do bem imóvel.Conforme demonstra o mandado de imissão na 

posse acostado às p. 347/348, foi devidamente cumprida a ordem, em 

abril/2011.Posto isto, indefiro o pedido da p. 431-B/432, onde requer a 

conversão da entrega do bem em pagamento do valor equivalente.Indefiro 

a aplicação de multa por litigância de má-fé, eis que não restou 

demonstrada a má-fé alegada.Intimem-se todos desta decisão.Cuiabá, 08 

de novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 102600 Nr: 1367-42.1989.811.0041

 AÇÃO: Insolvência Civil->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGÊNIO LASCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERCILIO VILI SCHAEDLER, EUCLAIR JOÃO 

SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGENIO LASCH - 

OAB:2062-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CRIVELATTI - 

OAB:8.887-B/MT, EDSON CRIVELATTI - OAB:8887

 Vistos.

A Administradora AFARE acostou nos autos arrecadação dos bens às p. 

2.409/2.467.

Deste modo, intimem-se os insolventes e interessados para apresentar 

manifestação, no prazo individual de 15 (quinze) dias.

Intime-se a Administradora AFARE para apresentar manifestação sobre o 

pedido da esposa do insolvente Euclair, de declaração de sua insolvência 

(p. 2.468/2.484), em quinze dias.

A petição com documentos de p. 2.485/2.669 está sem o nome do 

requerente.

Diante disso, intime-se o advogado que subscreve a petição para sanar a 

irregularidade, em quinze dias.

Após, sanada a irregularidade, intimem-se as partes para se manifestar 

sobre o petitório, em quinze dias.

Prestei as informações solicitadas no RAI 1011720-37.2018.8.11.0000 

através do Oficio nº 77/2018/GAB.

Encaminhem-se as informações ao Relator.

Cumpra-se. Intimem-se todos.

Cuiabá, 08 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1071304 Nr: 55977-46.2015.811.0041

 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: ADILSON BENEVIDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado às fls. 92/101 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1021106 Nr: 32477-48.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE GONSALVES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado às fls. 78/87 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.: 747176 Nr: 44416-64.2011.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE LEVERGINA GUIMARÃES DE CAMPOS 

RIBEIRO, LUIZ ALBERTO DE CAMPOS RIBEIRO, MARCIA REGINA 

CAVALCANTE RIBEIRO, MARIA HELENA DE CAMPOS RIBEIRO BERRINI DA 

FONSECA, MURILO CESAR BERRINI DA FONSECA, MARIA DE LOURDES 

DE CAMPOS RIBEIRO, MARIA LUCIA DE CAMPOS RIBEIRO, LAURO DE 

OLIVEIRA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ MEYER DOTTO E CIA LTDA, ROSILES 

MEYER DOTTO MAMORÉ, JOSÉ MAURICIO DE PAULA CARRASCO, 

ADRIANE MEYER DOTTO CARRASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT, IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:OAB/MT 3.979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA BESSA 

MIRACHI - OAB:15119-A/MT, Dr. Jackson Mário de Souza - OAB/MT 

4.635 - OAB:, EMANUELA MARQUES ECHEVERRIA FABRINI - OAB:6896, 

JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:OAB/MT 4635

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado pelas partes rés José 

Mauricio de Paula Carrasco e Adriane Meyer Dotto Carrasco 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 para 

apresentarem suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 394746 Nr: 30272-56.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DO NASCIMENTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado às fls. 385/392 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 ao Recurso de Apelação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1132241 Nr: 23983-63.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FERREIRA ZIDAN - 

OAB:155.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que a ré apresente 

substabelecimento. Não há preliminares. Em atenção ao disposto no art. 

357, inc. II do CPC, fixo como ponto controvertido a responsabilidade da ré 

quanto aos prejuízos descritos na inicial e a obrigação de indenização. 

Defiro a prova oral requerida pela autora. Expeça-se carta precatória para 

oitiva de testemunha, indicada à p. 88. Após o cumprimento da carta 

precatória, intimem-se as partes para manifestação. Saem os presentes 

intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda
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 Cod. Proc.: 377943 Nr: 13921-08.2009.811.0041

 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: BRUNO VENSON DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANNO - OAB:8506A

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte ré às fls. 

390/395 são tempestivos. Em assim sendo, Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora para apresentar suas contrarrazões aos 

Embargos opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

6ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007776-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA LOPES DE ABREU OAB - 010.351.901-76 

(REPRESENTANTE)

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A 

(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))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para tomar 

ciência da perícia designada para o dia 10/12/2018, devendo a parte 

Autora comparecer no seguinte endereço: Rua pelotas, Quadra 05, Lote 

07, CPA I (fundos do terminal rodoviário), CEP 78.055-100 - Tel.: 

3641-7100 / 99635-6009.. Cuiabá, 8 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: 1015180-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON CANTANHEDE 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))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para tomar 

ciência da perícia designada para o dia 10/12/2018, a partir das 08:00 

horas, devendo a parte Autora comparecer no seguinte endereço: Rua 

pelotas, Quadra 05, Lote 07, CPA I (fundos do terminal rodoviário), CEP 

78.055-100 - Tel.: 3641-7100 / 99635-6009.. Cuiabá, 8 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: 1020412-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ELIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para tomar 

ciência da perícia designada para o dia 10/12/2018, a partir das 08:00 

horas, devendo a parte Autora comparecer no seguinte endereço: Rua 

pelotas, Quadra 05, Lote 07, CPA I (fundos do terminal rodoviário), CEP 

78.055-100 - Tel.: 3641-7100 / 99635-6009.. Cuiabá, 8 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: 1019709-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALINEU PEREIRA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para tomar 

ciência da perícia designada para o dia 10/12/2018, a partir das 08:00 

horas, devendo a parte Autora comparecer no seguinte endereço: Rua 

pelotas, Quadra 05, Lote 07, CPA I (fundos do terminal rodoviário), CEP 

78.055-100 - Tel.: 3641-7100 / 99635-6009.. Cuiabá, 8 de novembro de 

2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004380-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILIANA ALINE DA ROSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 tomar 

ciência da perícia designada para o dia 10/12/2018, a partir das 08:00 

horas, devendo a parte Autora comparecer no seguinte endereço: Rua 

pelotas, Quadra 05, Lote 07, CPA I (fundos do terminal rodoviário), CEP 

78.055-100 - Tel.: 3641-7100 / 99635-6009.. Cuiabá, 8 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: 1018804-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEBLANDES JOAQUIM 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))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para tomar 

ciência da perícia designada para o dia 10/12/2018, a partir das 08:00 

horas, devendo a parte Autora comparecer no seguinte endereço: Rua 

pelotas, Quadra 05, Lote 07, CPA I (fundos do terminal rodoviário), CEP 

78.055-100 - Tel.: 3641-7100 / 99635-6009.. Cuiabá, 8 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: 1002367-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA ROBERTA FERREIRA BENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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 tomar 

ciência da perícia designada para o dia 10/12/2018, a partir das 08:00 

horas, devendo a parte Autora comparecer no seguinte endereço: Rua 

pelotas, Quadra 05, Lote 07, CPA I (fundos do terminal rodoviário), CEP 

78.055-100 - Tel.: 3641-7100 / 99635-6009.. Cuiabá, 8 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: 1002638-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI ALVES DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (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 e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para tomar 

ciência da perícia designada para o dia 10/12/2018, a partir das 08:00 

horas, devendo a parte Autora comparecer no seguinte endereço: Rua 

pelotas, Quadra 05, Lote 07, CPA I (fundos do terminal rodoviário), CEP 

78.055-100 - Tel.: 3641-7100 / 99635-6009.. Cuiabá, 8 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: 1016467-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLENE ROSA DE ANDRADE ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE SELLA SIMOES OAB - MT0020639A (ADVOGADO(A))

BRENDO IVAN BARBOSA DEMETRI SILVA OAB - MT19083/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO MORADAS DA VILLA REAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO(A))

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937/O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 8 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: 1007324-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO EMP DE TAXI LOTACAO CUIABA E VARZEA GRANDE MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS OAB - MT3.618 (ADVOGADO(A))

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID RUELIS (RÉU)

MARCO AURELIO SALES DE SALES (RÉU)

DEUZELDY MOREIRA DE AVILA (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, 8 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: 1035611-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACABA HYDRO SERVICE MONTAGENS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE TRAICZUK OAB - SC11413 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURUENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A (RÉU)

PARECIS ENERGIA S.A. (RÉU)

RONDON ENERGIA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte RÉ, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 8 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: 1004704-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DE OLIVEIRA LOURENCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 8 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: 1011619-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DERIVALDO BORGES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 8 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: 1009502-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE SOUZA SANTOS (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:
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte Requeria, via DJE para 

manifestar sobre O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, no prazo de 05 

(CINCO) dias. Cuiabá, 8 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.: 822055 Nr: 28239-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMESON SIMAO DE MARIA, DEBORA DE SOUZA 

SILVA SIMAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos no artigo 109 e artigo 112, ambos da Lei 

dos Registros Públicos – 6.015/73, e do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial 

e, por consequência, determino a retificação da Certidão de Nascimento 

de Hermeson Simão de Maria (1), bem como da certidão de Casamento de 

Hermeson Simão de Maria e Debora de Souza Silva Simão (2), da seguinte 

forma:1. O nome, fazendo constar: Hemerson Simões de Maria; (Certidão 

de Nascimento)2. Os nomes, fazendo constarem: Hemerson Simões de 

Maria e Debora de Souza Silva Simões. (Certidão de 

Casamento)Transitada em julgado a presente, expeça-se o mandado de 

averbação determinando que o Cartório de Registro Civil proceda à devida 

retificação das certidões acima mencionadas, observando o 

exposto.Notifique-se o Ministério Público.Intime-se a Defensoria Pública na 

forma da lei.Sem custas ante a gratuidade da justiça.Cumpridas as 

diligências acima, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1012297 Nr: 28507-40.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMARY BALSTER MOREIRA DE CASTILHO, LILA 

MARTINS SPADONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILA MARTINS SPADONI, ROBINSON JACQUES 

BRUNINI, ROSEMARY BALSTER MOREIRA DE CASTILHO, RÔMULO 

FRANCISCO JAQUES BRUNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELARMIM MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 1.895, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JR - 

OAB:OAB/MT 5959, LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - 

OAB:10579 MT, LUIS GUILHERME LEAL CURVO - OAB:4948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895, JOSÉ 

CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JUNIOR - OAB:5959/MT, 

LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - OAB:10579 MT

 Vistos etc.

Intime-se a Requerida/Reconvinte Lila Martins Spadoni para que manifeste, 

no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do pedido de desistência da ação em 

relação aos requeridos Robson Jacques Brunini e Rômulo Francisco 

Jaques Brunini.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 368834 Nr: 6568-14.2009.811.0041

 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: GLASSTEC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÁRMORE 

SINTÉTICO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, LUCREDI - COMÉRCIO 

E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:8064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:SÃO JOSE RIO CL, PAULA 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:13.605-A/MT

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCREDI - COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, CNPJ: 04593485000125. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O EXECUTADO LUCREDI COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO VALOR DE 

R$ 2.095,24 (dois mil, noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos) 

RELATIVOS A CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS, NO PRAZO DE 15 

(quinze) DIAS, SOB PENA DE PENHORA DE QUANTOS BENS FOREM 

NECESSÁRIOS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro a expedição de alvará judicial em 

favor da Exequente para liberação da quantia depositada em fls. 225/226, 

conforme requerido em fl. 228, mediante o decurso de prazo recursal da 

presente.Intime-se a parte Executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do saldo remanescente da obrigação (fls. 227/229), 

sob pena de penhora.Cumpra-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, Analice Rosalen Santos, 

digitei.

Cuiabá, 07 de novembro de 2018

Analice Rosalen Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 835920 Nr: 40985-51.2013.811.0041

 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: SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA EPP, SIMONE 

APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

RENAULT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO TORBAY GORAYEB - 

OAB:6.351-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOCALAN 

- OAB:9566/MT, MARCOS MOREIRA MACIEL - OAB:15392/MT, 

PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT, REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9552/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte Requerida Renault do Brasil 

S/A, fls. 200/210, em conformidade aos termos do § 1º do art. 1.010 do 

CPC e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, procedo a intimação do advogado 

da parte Autora para, querendo, apresentar as contrarrazões ao Recurso 

de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1136537 Nr: 25829-18.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMÉRCIO E 

INDUSTRIA LTDA, MARCELO DUARTE PEREIRA DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO VALENTE - 

OAB:8.116-B/MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DE SOUZA 

MOSCOSO - OAB:18116/DF

 Face a juntada de documentos pela parte Requerida, , procedo a 

intimação do advogado da parte Autora para, querendo, manifestar-se 

acerca dos referidos documentos juntados em fls. 137/147, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Ingrid Peres
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 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 903281 Nr: 32306-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEONORA PRATTS MEIRA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT, JULIANA LEITE MELO LUFT - 

OAB:11.679/MT, RAY CARVALHO DIAS - OAB:24.376/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte requerida, através de seu patrono, para efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem 

reais) em razão da sentença condenatória, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme determinado as fls. 75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 255015 Nr: 19438-96.2006.811.0041

 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: ANTÔNIA BENEDITA MACIEL ALMEIDA, JOAO ALBERTO 

MACIEL DE ALMEIDA, SILVIO DE ALMEIDA JUNIOR, FRED SINIMBU DA 

SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERÔNIMO LUIZ DE MORAIS NETO, 

APARECIDA BACANI DE MORAIS, ANTONIO CARLOS MARQUES, MARIA 

DOS SANTOS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - 

OAB:4.813/MT, ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPÓSITO - 

OAB:4531/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, EVERTON 

JOSE PACHECO SAMPAIO - OAB:5776, SUZANA CRISTINA 

FIGUEIREDO DE MORAES - OAB:9218

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

promovo a intimação da parte Autora para manifestar sobre o 

desarquivamento do feito e requerer o que de direito no prazo de 05 

(cinco) dias, ficando ciente de que não havendo manifestação os autos 

retornarão ao arquivo.

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1018475 Nr: 31157-60.2015.811.0041

 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: ESPÓLIO DE JOAQUIM DE SOUZA BRANDAO, JOSEFA 

RODRIGUES DE OLIVEIRA BRANDAO, JOCELINO OLIVEIRA BRANDÃO, 

VANDUIR RODRIGUES BRANDAO, VILMA OLIVEIRA BRANDAO, 

ROSANGELA RODRIGUES BRANDAO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETER FRANCISCO TOMAZONI, JOAO 

BANDINI., BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO QUINTEIRO DE 

ALMEIDA JUNIOR - OAB:14.180-E, MARCUS VINICIUS ARAUJO 

FRANÇA - OAB:13408-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA - OAB:14266-B, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11.660, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono com a finalidade de intimar a parte Autora para que, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 870719 Nr: 10105-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARROSSENSAL AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA SAFRA COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação 

de Cobrança ajuizada por Arrosensal Agropecuária e Indl S/A em face de 

Nova Safra Comércio de Produtos Alimentícios LTDA – ME, para condenar 

a Requerida ao pagamento da quantia de R$ 14.414,40 (quatorze mil, 

quatrocentos e quatorze reais e quarenta centavos), cujo montante 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a 

partir da data do inadimplemento e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida.Condeno, ainda, a Requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 849636 Nr: 52837-72.2013.811.0041

 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: WELLINGTON MARTINS ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS 

FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725-B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

promovo a intimação da parte autora .para manifestar sobre o 

desarquivamento do feito e requerer o que de direito no prazo de cinco 

dias, ficando ciente de que não havendo manifestação no prazo, os autos 

retornarão ao arquivo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 232679 Nr: 2068-07.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VETOR EDITORA PSICO-PEDAGOGICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUNES E MICHELOTTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO NARKEVICS - 

OAB:207967, MÁRIO LEAL GOMES DE SÁ - OAB:27.652/SP, RODRIGO 

ROCHA LEAL GOMES DE SÁ - OAB:OAB/SP 290.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS TAQUES DE 

ANDRADE - OAB:9.385/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito sob pena de extinção de acordo com o 

Art. 485, § 1º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 822498 Nr: 28669-06.2013.811.0041

 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: DIEGO DE ANDRADE ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 
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finalidade de intimar o patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito no sentido de se manifestar acerca da 

penhora BacenJud, sob pena de extinção de acordo com o Art. 485, § 1º 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1086834 Nr: 4635-59.2016.811.0041

 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: KIG, REGINALDO FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

 Ingrid Peres

 Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1013422 Nr: 28999-32.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE ALVES DA SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO INACIO 

MORAIS - OAB:26.951/GO, MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:23748/PE

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação das partes acerca da data da perícia a ser realizada 

pelo Dr. Reinaldo Prestes, no dia 10 de dezembro de 2018, a partir das 08 

horas, devendo o(a) autor(a) comparecer no Centro Médico CPA, 

localizado na Rua Pelotas, Quadra 05, lote 07 - CPAI (fundos do terminal 

rodoviário) telefone: 3641-7100, portando seus documentos pessoais, 

atestados e exames complementares (radiografias) que por ventura 

possa ser úteis a confecção do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1044589 Nr: 43706-05.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RODRIGUES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS 

LTDA, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, 

ALESSIO & REDIVO S/C LTDA, ACER SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105/MT, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627A, GELSON 

MENEGATTI FILHO - OAB:8594/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDYY - 

OAB:6.735/MT, JOSÉ CARLOS MENEGATTI - OAB:12029/MT, JULIANO 

RODRIGUES GIMENES - OAB:7.064/MT, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para que, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Ingrid Peres

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 856372 Nr: 58684-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIVALDO ARAÚJO TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILO PONCE DE ARRUDA FILHO, ESPOLIO DE 

SUELY MONTEIRO DE ARRUDA, THANIA MONTEIRO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Sendo facultado às partes desistirem do Recurso em qualquer fase 

processual (art. 998 do Código de Processo Civil), que produz efeito 

desde logo, HOMOLOGO a desistência do recurso, transitando em julgado 

a sentença de fls. 91/92.

Ademais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038135-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABRAHAM KHALIL WIHBY (REQUERIDO)

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035913-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO BATISTA CANTANHEIDE DE SOUSA JUNIOR (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):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035913-90.2018.8.11.0041. 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 
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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. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035998-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILIO PEREIRA TERRAS (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035998-76.2018.8.11.0041. 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. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036438-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DA SILVA (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036438-72.2018.8.11.0041. 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. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038404-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA RIBEIRO 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):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038404-70.2018.8.11.0041. Vistos, O 

pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 319 do CPC, e 

precisa ser adequado. Tratando-se de Ação de Cobrança de indenização 

relacionada ao seguro DPVAT, indispensável à prova da recusa de 

pagamento pleiteado na via administrativa, para propositura de ação no 

Judiciário. Julgado em 03/09/2014, pelo STF, o Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

aquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5° XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Assim, não havendo nos autos demonstração 

de requerimento pleiteado pela parte requerente, na via administrativa, 

inexiste razão para postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT, por 

falta de configuração da formação de conflito a ser solucionado pelo 

Judiciário. Diante do exposto, 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. Consigne-se que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art.321, paragrafo único do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035857-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DANTAS (AUTOR(A))
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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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035857-57.2018.8.11.0041. Vistos, O 

pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 319 do CPC, e 

precisa ser adequado. Tratando-se de Ação de Cobrança de indenização 

relacionada ao seguro DPVAT, indispensável à prova da recusa de 

pagamento pleiteado na via administrativa, para propositura de ação no 

Judiciário. Julgado em 03/09/2014, pelo STF, o Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

áquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5° XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Assim, não havendo nos autos demonstração 

de requerimento pleiteado pela parte requerente, na via administrativa, 

inexiste razão para postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT, por 

falta de configuração da formação de conflito a ser solucionado pelo 

Judiciário. No caso, a parte autora requer a gratuidade da justiça, todavia, 

deixa de informar no pedido inicial sua qualificação profissional, 

limitando-se a dizer que se encontra desempregado, sem fazer prova de 

tal alegação. O fato de estar o requerente desempregado, não significa 

que não tenha profissão. Diante do exposto, 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, bem 

como, informando sua qualificação profissional conforme estipula o artigo 

319, II do CPC, e ainda, para demonstrar que faz jus ao benefício da 

gratuidade, anexando no feito o documento hábil de comprovação da 

alegada hipossuficiência (cópia da Carteira de Trabalho, holerite ou última 

declaração de imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art.321, paragrafo 

único do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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)

 

Certifico que, designo o dia 20/02/2019, às 10:56 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 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)

 

Certifico que, designo o dia 20/02/2019, 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: 1038341-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL GALDINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 20/02/2019, às 11:28 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1034082-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINNE MARQUES DE OLIVEIRA TEIXEIRA OAB - MT20163/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL SILAS DA CUNHA PAES - EPP (RÉU)

ABRAAO ADLLER DO NASCIMENTO CUNHA PAES (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Da certidão lavrada pelo Meirinho no Id nº 11977708, verifica-se 

que o requerido Daniel não foi citado nesta ação. Dessa forma, determino 

ao Gestor que justifique no prazo de 24 horas a certidão de decurso de 

prazo lavrada no Id nº 12419700. Em seguida, cumpra-se integralmente a 

decisão lançada no Id nº 10628836, citando todos os requeridos. Intime-se 

a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023137-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER LUCIO LEITE XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

P Vistos, Cumpra-se integralmente a sentença lançada no Id 13304624, a 

seguir arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023602-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEST MAQ - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARO CESAR CASTILHO OAB - MT0004384A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ EDERSON FISCHER - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA CRISTINA MORESCHI OAB - MT0006800A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Tratando-se o requerido de pessoa jurídica antes de formalizar a 

citação por edital, entendo necessário, o esgotamento das diligencias para 
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sua localização. Para tanto, indefiro por ora o pedido de citação do 

requerido por edital formulado no Id 13842632, determino que se oficie à 

Junta Comercial do Estado, requisitando informações quanto ao requerido 

empresário Luiz Ederson Fischer-ME, no prazo de dez dias, sob pena de 

desobediência. Juntadas as informações requisitadas, diga a parte 

requerente em cinco dias, após, voltem-me os autos conclusos. Intime-se 

o exequente. Cumpra-se. Yale Sabo Mende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004995-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

CLEIDE BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

MARIA TANIA BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

CARMEN BARBOSA DE SOUZA DIAS (REQUERENTE)

CARLOS BARBOSA DE SOUSA (REQUERENTE)

JOSE BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE N°- 1004995-40.2017.8.11.0041 (OF) VISTOS, CONVERTO O 

JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. A lei nº 6.194/74, com as alterações 

trazidas pela lei nº 11945/2009 prevê: “Art. 4º A indenização no caso de 

morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei n 10.406, de 

10 de janeiro de 2002 - Código Civil.” Por sua vez, o art. 792 do CC 

estabelece: “Art. 792. 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, em tese, possuem direito ao recebimento da indenização a 

convivente (se comprovada essa condição) e os filhos da vítima, do 

contrário, deverá ser paga, tão somente aos filhos do de cujus. No caso 

em tela, figura no polo ativo da presente ação, Maria Tania Barbosa de 

Souza, Carmem Barbosa de Souza Dias, Cleide Barbosa de Souza, Eliane 

Barbosa de Souza, Carlos Barbosa de Souza e José Barbosa de Souza 

como filhos da vítima. Todavia, dos documentos imbricados na exordial 

inexiste qualquer declaração que comprove o alegado, tendo em vista que 

a Certidão de óbito corroborada no ID: 4919932 alude que a Sra. Maria 

Derita Barbosa de Souza faleceu deixando 9 (nove) filhos, sendo 3 (três) 

já falecidos, Porém não há comprovação nos autos as certidões de óbito. 

Além do mais verifico que no id. 7250749, foi juntado a Certidão de Óbito 

de Carlos Barbosa de Souza, onde consta que o mesmo deixa 3 (três) 

filhos, entretanto, fora juntado somente a declaração de um dos filhos. 

Desse modo, considerando que o deslinde da presente demanda terá 

influência na esfera patrimonial no valor da indenização a ser reconhecida 

em prol dos outros Requerentes, filhos do de cujos, os quais deverão 

receber o equivalente a sua “cota”, entendo necessário que os 

Requerentes tragam aos autos as certidões de óbito dos filhos já falecidos 

da Sra.Maria Derita Barbosa de Souza e documentação dos herdeiros de 

Carlos Barbosa de Souza. Ante o exposto, INTIMEM-SE as partes Autoras 

para no prazo de 10 (dias) dias, querendo, acostar aos autos as certidões 

de óbito dos filhos falecidos, e a documentação da declaração de 

representação de sucessores. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, INTIME-SE a parte Requerida para ciência e requerer o que 

de direito no mesmo prazo, e voltem os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038403-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE BARBOSA MACIEL (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 20/02/2019, às 11:44 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038436-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DA COSTA MEIRA (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 20/02/2019, 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: 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)

 

Certifico que, designo o dia 20/02/2019, 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: 1025661-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ALVES CHAVES (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 20/02/2019, 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: 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)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que, designo o dia 20/02/2019, 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028776-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEPG - CENTRO DE ESTUDO EM POS GRADUACAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SERGIO PIFFER OAB - SP223071-D (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIANE AUXILIADORA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte Autora para manifestar da certidão do Sr. Oficial de 

justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028352-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STENIO RAFFAINE DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZILDINHA ENCARNACAO CANTON SILVA OAB - SP221221 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO PICHININ PEREIRA (REQUERIDO)

VILA SHOPPING LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para manifestar da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004672-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAN FREITAS VIEIRA OAB - MT11192/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

juntar aos autos a cópia da certidão de nascimento a ser modificada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037047-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO MARINO FRANCA OAB - SP0184116A (ADVOGADO(A))

PEDRO SODRE HOLLAENDER OAB - SP182214 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO ROBERTO SILVA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 18/02/2019, 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: 1027331-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CESAR CORREA CESAR (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)

 

Intimação da parte Requerida para apresentar contrarrazões ao Recurso 

de Apelação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022136-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE GONZAGA CAMARGO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO RONDON BORGES OAB - MT0016606A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE Nº1022136-38.2012.8.11.0041 (P) VISTOS, Primeiramente, consigno 

que não obstante a fatura de consumo de água constar como titular a 

pessoa física da parte Autora em razão desta ser subsíndica do 

Condomínio, perfaz da narrativa da petição inicial que o hidrômetro 

instalado naquela unidade consumidora afere o consumo de 16 

(dezesseis) residências, de modo que é inviável conceder os benefícios 

da gratuidade da justiça tão somente com base nos rendimentos da 

Requerente. Outrossim, verifico ainda que não foram carreados aos autos 

documentos que demonstrem a qualidade de subsíndica da Requerente, 

tampouco não ser o condomínio dotado de personalidade jurídica (aqui 

leia-se possuir inscrição no CNPJ), subsistindo assim, dúvidas quanto ao 

motivo pelo qual a titularidade daquela unidade consumidora estaria em 

nome da parte Autora. Além disso, a fatura impugnada está vencida desde 

25/07/2018, o que pressupõe a existência de faturas de consumo 

posteriores, as quais devem estar quitadas para que se evidencie a 

probabilidade do direito quanto à manutenção do fornecimento dos 

serviços enquanto pendente da discussão do débito. Desta feita, 

INTIME-SE a parte Requerente no prazo de 15 (quinze) dias sanar as 

irregularidades supra apontadas com a juntada dos respectivos 

documentos, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, voltem os 

autos conclusos para minutar decisão de tutela de urgência. Intime-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038911-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIUS VITOR CARVALHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173/O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZONA FRANCA COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1038911-31.2018.8.11.0041(LL) VISTOS, Verifico que os 

documentos acostados na inicial para comprovação da gratuidade de 

justiça, não são suficientes, por si só, para ensejar a concessão do 

benefício almejado, porquanto se trata de cópia da CTPS até a pág. 19, 

cujo contrato de trabalho encerrou-se em 10/05/2015, ademais, o 

Requerente na peça inaugural se qualifica como sendo segurança, o que 

a princípio, inviabiliza concluir que se encontra em situação de 

hipossuficiência. Desta feita, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 

15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, a 

fim de juntar aos autos a atual Declaração de Imposto de Renda, extrato 

bancário ou outro documento que possa conferir verossimilhança à sua 

alegação de hipossuficiência, de modo a alicerçar o pedido de gratuidade 

da justiça, sob pena de indeferimento do benefício, de acordo com o artigo 

99, § 2º do CPC. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para 

minutar decisão com pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038944-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MARCOS SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLOW SALOMAO DOS SANTOS SILVA OAB - MT22737/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos 

Morais, onde a parte autora requer a gratuidade da justiça, alegando não 

possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais. 

O pedido vem instruído com os documentos necessários a propositura da 

ação, preenchendo os requisitos do artigo 319, do CPC. Assim, 

presumindo como verdadeira a declaração apresentada nos autos, defiro 

a parte requerente a Gratuidade da Justiça, com fundamento no § 3º do 

artigo 99 do CPC. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino que se agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 
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que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038948-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RICARDO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA KELLY PAES DE BARROS ARGUELLO PORTILHO (EXECUTADO)

HELENA MARIA PAES DE BARROS ARGUELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, onde a parte 

exequente requerer a concessão da gratuidade da Justiça, alegando 

insuficiência de recursos para arcas com as despesas processuais, 

deixando, contudo, de anexar ao pedido o documento probatório 

necessário. Dessa forma, não restando demonstrada a alegada 

incapacidade financeira, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2º do 

CPC/2015, intime-se a parte exequente, via DJE, por seu patrono, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, demonstrando que 

faz jus ao benefício da gratuidade, anexando no feito o comprovante de 

renda (cópia da Carteira de Trabalho, Holerite ou última declaração de 

imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas 

processuais, para posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o 

não atendimento de tais providências 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: 1038858-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO SOUSA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

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: 1038897-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MACHADO ANDRADE (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

 

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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038804-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE LACERDA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carl Teske Júnior OAB - RO3297 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO RICARDO SILVA ANTUNES (REQUERIDO)

INDUSTRIAL E COMERCIAL BLM DE MODAS LTDA - ME (REQUERIDO)
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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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038672-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REPORPACK BRASIL DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO DE 

EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos. Trata-se de Carta precatória distribuída sem recolhimento de 

custas processuais e sem o comprovante de recolhimento da diligência 

para o cumprimento da ordem deprecada. Isto posto, intime-se o patrono 

da parte autora para comprovar nos autos o pagamento das custas 

processuais, informando que as custas dos processos que tramitam no 

PJE-MT, encontram-se regulamentada pelo Provimento 22/2016-CGJ/MT, 

de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado (www.tjmt.jus.br), no link emissão de 

guia eletrônica. Em relação à diligência do oficial de justiça, a parte 

interessada poderá consultar através do site www.sindojus-mt.org.br os 

valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao 

meirinho. Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da 

determinação supra, com apoio com apoio na seção 7, art. 393, da 

CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

observadas as providências pertinentes. Se comprovado o recolhimento 

das custas e diligencias nos termos acima, cumpra-se a ordem 

deprecada, servindo a cópia da presente missiva como mandado. Após o 

cumprimento, observadas as formalidades legais, devolva-se à comarca 

de origem com nossas homenagens. Às providências. Intime-se a parte 

requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038617-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DANTAS DOS SANTOS ENCENHA OAB - MT0009978S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Carta Precatória que traz como objeto citação da parte 

requerida, sendo a parte Requerente beneficiária da gratuidade da justiça. 

Estando a 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: 1038667-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AROEIRA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ DANIEL FELIPPE OAB - PR12073 (ADVOGADO(A))

EDSON ISFER OAB - PR0011307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERALDO BENJAMIN PELUSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Carta Precatória que traz como objeto citação da parte 

requerida, sendo a parte Requerente beneficiária da gratuidade da justiça. 

Estando a 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025711-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (RÉU)

 

intimação da parte autora para promover o regular andamento ao feito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028470-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE ALVES CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. COM. DE JOIAS E RELOGIOS LTDA - ME (RÉU)

 

Intimação da parte autora para promover o regular andamento ao feito, no 

prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 256970 Nr: 20157-78.2006.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA ANGÊLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAUREN LAZZARETTI AGUIAR - 

OAB:OAB/MT 6968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, Margarete da Graça Blanck Miguel Spadoni - 

OAB:8058/MT

 Vistos,

Considerando que atualmente a cônjuge deste Magistrado litiga em 

desfavor da parte Requerida Unimed Cuiabá-MT, assim, nos termos do que 

dispõe o artigo 145, III do CPC, declaro-me SUSPEITO para o exercício das 

funções jurisdicionais no presente feito.

Coloquem a fita de identificação quanto ao meu impedimento, no dorso dos 

autos, para fins de evitar conclusões indevidas - artigo 347 da CNGC/MT.

A seguir, encaminhe-se o presente feito ao substituto legal.

Intimem-se as partes.
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Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de Novembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 886632 Nr: 20998-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ALAIDE GONÇALVES DE ASSUNÇÃO, 

ZITO NERIS DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARVELINA NÉRIS DE ASSUNÇÃO 

- OAB:6464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Código do Processo nº 886632

Vistos,

Segundo o artigo 337, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça – Foro Judicial, nenhum processo deverá 

exceder a quantidade de 200 páginas, razão pela qual, determino a 

abertura de novo volume.

A sentença proferida nestes autos foi mantida na corte superior (fls. 

194/200), vindo a parte requerente formular pedido de intimação da parte 

requerida para cumprimento da sentença.

No caso, a sentença transitou em julgado (fls. 203), e não havendo 

comprovação do pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de 

execução formulado às folhas 205/210.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de Novembro de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1011658 Nr: 28270-06.2015.811.0041

 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: ALCEU RODRIGUES AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILMAR DAL BOSCO, ELIZABETE GERALDINI 

DAL BOSCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - OAB:, 

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 404894 Nr: 37023-59.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASILTELECOM S/A - FILIAL MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13241-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 427/429, foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 860082 Nr: 1804-09.2014.811.0041

 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: JURANDIR SILVEIRA BARQUILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:MT/ 14.961, UBIRAJARA GALVÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:2528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Vistos,

Considerando que atualmente a cônjuge deste Magistrado litiga em 

desfavor da parte Requerida Unimed Cuiabá-MT, assim, nos termos do que 

dispõe o artigo 145, III do CPC, declaro-me SUSPEITO para o exercício das 

funções jurisdicionais no presente feito.

Coloquem a fita de identificação quanto ao meu impedimento, no dorso dos 

autos, para fins de evitar conclusões indevidas - artigo 347 da CNGC/MT.

A seguir, encaminhe-se o presente feito ao substituto legal.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de Novembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 264772 Nr: 22658-05.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA ANGÊLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:7.590, ALEX MARTINS SALVATIERRA - OAB:19575, 

JORGE JOSÉ NOGA - UNIJURIS - OAB:3830/MT, MAUREN LAZZARETTI 

AGUIAR - OAB:OAB/MT 6968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Vistos,

Considerando que atualmente a cônjuge deste Magistrado litiga em 

desfavor da parte Requerida Unimed Cuiabá-MT, assim, nos termos do que 

dispõe o artigo 145, III do CPC, declaro-me SUSPEITO para o exercício das 

funções jurisdicionais no presente feito.

Coloquem a fita de identificação quanto ao meu impedimento, no dorso dos 

autos, para fins de evitar conclusões indevidas - artigo 347 da CNGC/MT.

A seguir, encaminhe-se o presente feito ao substituto legal.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de Novembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 721550 Nr: 17056-57.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA MOLINA BARCELLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DE FAVERI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MOLINA BARCELLOS - 

OAB:8591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES - OAB:10.875

 Código do Processo nº 721550

Vistos,

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença - execução 

de honorários sucumbenciais com saldo remanescente pendente de 

pagamento.

A parte exequente vem aos autos requerer a penhora um imóvel 

pertencente ao executado.

Dos autos vê-se do documento acostado as folhas 135, que o valor do 

bem indicado pelo exequente a penhora é exorbitantemente superior ao 

valor executado. Vejamos: o saldo remanescente não atinge o patamar de 

R$ 7.000,00 (Sete mil reais), conforme cálculo de folhas 139, e o imóvel 

indicado a penhora pelo exequente o valor aproxima-se de R$ 

R$2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais).

No caso, nota-se ainda, que ouve apenas uma penhora de crédito de 

outro processo formalizada nos autos, cujo montante já levantado pelo 

exequente, não foi suficiente para saldar a execução, não havendo nos 

autos, demonstração de nenhuma outra medida empreendida pelo 

exequente para satisfação do saldo remanescente.

Assim, diante da exorbitante diferença entre o saldo remanescente 

executado, e o valor do bem indicado a penhora, havendo ainda, outras 

medidas que podem ser empreendidas pelo exequente para satisfação da 

presente execução, não vejo razão para a formalização neste momento 

do ato requerido.

 Ante ao exposto, indefiro a penhora requerida as folhas 133, intime-se a 

parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, anexar nos autos a 

certidão atualizada de inteiro teor dos imóveis indicados a penhora, para 

posterior prosseguimento do feito, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de Novembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 99145 Nr: 13739-66.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECREMAT - CENTRAL DAS COOP. DE CRÉD.DOS 

ESTADO DE MT. E MS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MONTEIRO DA SILVA, OLETE 

BENEDITO VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - OAB:6217-B/MT, 

RAFAEL SOUZA NUNES - OAB:14.676

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 285509 Nr: 7885-18.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINA GONÇALVES DA SILVA, SATURNINO 

GONÇALVES DA SILVA, BERNADETE GONÇALVES DA SILVA, MARIA 

JULIANA DA SILVA SENABIO, DJANIRA MAURA DA SILVA, CLORINTA 

GONÇALVES DA SILVA, LUIS GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGE TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - OAB:3.574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVIDES ATAÍDIO 

GONÇALVES - OAB:13.440-A, EVANGELINA APARECIDA BARROS 

GONÇALVES - OAB:10.417/MT

 Certifico que, encaminho intimação dos exequentes para, manifestarem 

acerca das informações de fls. 355/369.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 953067 Nr: 1532-78.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROSA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSIANE RODRIGUES MACEDO - 

OAB:OAB/MT 15.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerido para, manifestar acerca 

das fls. 135/136.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 827904 Nr: 33764-17.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA IRENE DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL JOZIVALDO TAVARES 

DA SILVA - OAB:11161-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 166168 Nr: 15916-32.2004.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMES JÁCIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL A GAZETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REALINO DA ROCHA BASTOS - 

OAB:5713/MT, THALES AUGUSTO CALDEIRA DA BASTOS - 

OAB:8.586/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 846505 Nr: 50110-43.2013.811.0041

 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: CARMINA UBIRAJARA DE ARRUDA NETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 Certifico que encaminho intimação do Apelado (requerido) para, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 274/289.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1020721 Nr: 32291-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMALI SEMENTES HÍDRIDAS LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELFINA MITICO MIYOSHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - 

OAB:147522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida de fls. 55.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 14325 Nr: 4453-74.1996.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON GERALDO DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTÔNIO GARCETE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LUIZ FERREIRA 

CORREA - OAB:9931/MS, MAURICIO DORNELES CÂNDIA JUNIOR - 

OAB:9930/MS

 Certifico que encaminho intimação do requerido para manifestar acerca 

das fls. 292.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1074529 Nr: 57348-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR ROSA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 929759 Nr: 49165-22.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES DONIZETT OLEGARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento da condenação de fls. 174/177.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1051266 Nr: 47056-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRANDE ORIENTE DO BRASIL MATO GROSSO - 

GOB/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. C. P. L., J. A. A., FERNANDA SANTOS 

PEREIRA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MATIAS - OAB:1857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO, proposta por GRANDE ORIENTE DO BRASIL MATO 

GROSSO em favor de CARLOS CEZAR PEREIRA LEITE, JEAN AUGUSTO 

ALLI, menores representados por sua genitora, FERNANDA SANTOS 

PEREIRA DA CUNHA, confirmando a decisão de fl. 29/30, para DECLARAR 

extinta a obrigação da parte Autora em relação ao pecúlio do Fundo Mútuo 

de Pecúlio e Assistência Maçônica Grande Oriente do Brasil – Mato 

Grosso, no valor de R$ 24.133,32 (vinte e quatro mil, cento e trinta e três 

reais e trinta e dois centavos), em decorrência do falecimento do Sr. 

CARLOS CEZAR LEITE SILVA. Pelo princípio da causalidade, CONDENO a 

parte Requerente ao pagamento das custas do processo, sem honorários 

advocatícios tendo em vista a inexistência de pretensão resistida pelos 

Requeridos. Fica desde já autorizado a expedição de ALVARÁ para 

levantamento da importância consignada em favor da genitora dos 

Requeridos.Preclusa via recursal, arquive-se, observando as cautelas de 

praxe.Publique-se. Intimem-se, cientificando-se o Ministério Público. 

Cumpra-se.Cuiabá, 07 de novembro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 816729 Nr: 23160-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE BASTOS DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDEN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA QUEIROZ DE 

ALBUQUERQUE - OAB:14.795/MT, YANOMANI CARDOSO - 

OAB:16774/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO JUNIOR - OAB:17020, TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - 

OAB:18966

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para manifestar nos 

autos acerca das fls. 123/136.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019545-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONDYS CLAUDIO SILVA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1019545-06.2018.8.11.0041(LL) VISTOS, Oportunizado a parte 

Autora comprovar a condição de hipossuficiência alegada (Id. 15320930), 

embora devidamente intimada, injustificadamente, deixou transcorrer in 

albis o prazo, conforme certidão do Id.16365636. Pois bem. O artigo 98 e 

seguintes do CPC condiciona a prestação da assistência judiciária gratuita, 

mediante comprovação de insuficiência de recursos, o que não ocorreu 

neste feito, levando a conclusão de que a parte não atravessa situação 

apta a legitimar o benefício. Destaco que, a mera declaração no corpo da 

exordial, sem a comprovação documental da miserabilidade exigida em lei 

para o deferimento do benefício, não é suficiente para o convencimento do 

juízo, notadamente quando é concedido à parte Requerente prazo para a 

devida demonstração do direito à benesse, permanecendo a mesma 

injustificadamente inerte, como ocorreu no caso em tela. RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO DE PISO – 

DECISÃO ESCORREITA – INCISO LXXIV, ARTIGO 5º, CF/LEI 1.060/50. 

Recurso conhecido e desprovido. Demonstrado nos autos situação 

diversa do alegado, não prevalece a presunção de pobre nos termos do 

art. 4º da LAJ e, neste contexto, deve o autor comprovar tal requisito, 

moldes do inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal. Mantém-se 

a decisão que não demonstrados tais predicados, indefere a pretensão de 

gratuidade da justiça. Revoga-se liminar deferida em sede de agravo para 

que o magistrado de piso intime a parte, fixando prazo razoável para o 

pagamento dos custos do processo, sob pena de extinção do feito, sem 

julgamento do mérito e as regras sucumbenciais, se for o caso. (AI 

75118/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 

30/08/2016) Importa grafar que pedidos de gratuidade constituem 

proporção considerável dos feitos ajuizados, pelo menos aos que vem 

sendo distribuídos a este juízo. Daí a necessidade de critério desse 

benefício, como exigência de uma justiça administrável, que possa se 

autossustentar materialmente, atingir os seus elevados objetivos e a 

todos, indistintamente, principalmente àqueles que efetivamente não 

possam despender nenhuma quantia para fazer nascer e movimentar um 
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processo com tudo o que isso implica. Ante o exposto, com fundamento 

no que dispõe o artigo 99 §2º do CPC INDEFIRO por ora o pedido de 

gratuidade formulado na inicial. Intime-se a parte Requerente para 

comprovar o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo 

de 15 (quinze) dias, de acordo com o que dispõe o art. 290 do CPC, 

observando as disposições do Provimento n. 22/2016 – CGJ/MT e a 

Resolução n. 185 de 18/12/2013 – CNJ e Lei n. 11.419/2006, sob pena 

cancelamento da distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001289-38.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDIANA CONRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA OAB - MT0015880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RÉU NÃO DEFINIDO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL Proc. nº 

1001289-38.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, ELIDIANA CONRADO, já 

qualificada nos autos, ingressou com a presente Ação de Retificação de 

Registro Civil, com fundamento no art. 109 da Lei 6.015/73, com as 

alterações pertinentes, buscando em síntese a retificação de sua certidão 

de nascimento a fim de constar o nome correto como sendo, ELIDIANA 

CONRADO. Ampara o pedido em decorrência de que ao solicitar a 

segunda via de sua certidão de nascimento, constou erroneamente a 

grafia de seu sobrenome como ELIDIANA CONRRADO, com dois “R”s’, 

conforme a certidão id. 13371709. Discorre que procurou o tabelião 

responsável para sanar o equívoco, este, porém se recusou a emitir nova 

certidão de nascimento conforme a original de id. 13371707. Requereu o 

benefício da Justiça Gratuita e a procedência do pedido de retificação do 

assento, com posterior envio de ofício ao Cartório competente, para 

proceder à correção. Com a exordial, vieram os documentos id. 

13371707/13371722. O Ministério Público id. 16018774, pronunciou 

favorável ao acolhimento do pedido. Os autos vieram conclusos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. De fato, a Lei nº 6.015/73, em seu artigo 109, prevê 

a possibilidade da medida pleiteada: “Art. 109. Quem pretender que se 

restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em 

petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.” In 

casu, os documentos que instruem a petição inicial revelam que os 

motivos alegados se enquadram ao dispositivo supramencionado, sendo, 

pois, incontestável o direito de retificar eventuais incorreções junto ao 

Registro Civil, porquanto este deverá espelhar necessariamente a grafia 

primitiva. Some-se isso ao fato de não se constatar qualquer intuito de 

fraude na sua alteração, tampouco prejuízo a terceiros, estando, pois, 

configurada a hipótese que justifica a procedência do pedido. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I do CPC c/c o artigo 109 da Lei nº 

6015/73, e em consonância com o parecer Ministerial, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial, para determinar que seja feita 

a RETIFICAÇÃO no Registro de Nascimento da parte Autora, a fim de 

retificar a segunda via da certidão como sendo ELIDIANA CONRADO. 

Expeça-se o competente mandado/ofício ao cartório determinando a 

retificação no Assento de Nascimento da parte Requerente. Com a juntada 

nos autos do novo registro civil, INTIME-SE a parte Autora para retirá-lo, 

substituindo por fotocópia, e inexistindo ulteriores deliberações, 

arquive-se o presente, observando as formalidades legais. Sem custas 

finais por ser a parte requerente beneficiária da justiça gratuita. Sem 

arbitramento de honorários advocatícios, por se tratar de procedimento de 

jurisdição voluntária. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001436-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURICIL JOSE DA SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1001436-41.2018.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 15909638 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 15801636/15802194 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 15802192 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 15909638. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024164-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA PADILHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA AGUIDA VILELA PEREIRA OAB - MT0009196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACIL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL INCORPORACOES SPE LTDA 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1024164-47.2016.8.11.0041 (B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado no ID. 

15964044/15964047, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Consequentemente, DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC. 

As partes ficam dispensadas do pagamento de eventuais custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º do CPC. Renunciado o prazo 

recursal, arquivem-se os autos, observando as providências de praxe. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003614-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

RUTH DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PATRICIO DA CONCEIÇÃO OAB - MT8231-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CESAR ALIENDRE PONCIANO (RÉU)

FRANCISCA ERINEUDA DE MESQUITA VASCONCELOS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1003614-94.2017.8.11.0041(B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Consequentemente DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do 

CPC/2015. As partes ficam dispensadas do pagamento de eventuais 

custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º do CPC. Preclusa a via 

recursal, arquive-se os autos, com as providências de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024182-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA HITONE NAKANO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - MT0018546A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - SP325150 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1024182-68.2016.8.11.0041(B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Consequentemente DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do 

CPC/2015. As partes ficam dispensadas do pagamento de eventuais 

custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º do CPC. Preclusa a via 

recursal, arquive-se os autos, com as providências de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005851-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SILVA JANUARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1005851-67.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, MARCELO SILVA JANUARIO, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

19/09/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, , devido à “fratura em 4 dedos do pé esquerdo e 

amputação de um dedo na mão”. Por tais motivos requer a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório, no montante de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente à sua invalidez 

permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. 

Boletim de ocorrência corroborado no id. 12114290. A Requerida 

apresentou contestação no id. 14490766, arguindo em preliminar pela 

necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT no polo passivo da demanda; a extinção ou suspensão do 

processo, por entender necessária a realização de pedido administrativo 

anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial, ante a falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 

6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do 

valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual 

condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 15598110. Impugnação à contestação corroborada 

id. 15821433. Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. Portanto, rejeito 

a preliminar de inépcia da petição inicial. Inexistindo outras preliminares, 

passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores 

de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial 

foram juntados o Boletim de Ocorrência (id. 12114290), Relatório Médico 

(id. 12114325), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 15598110, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo 

de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés, o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 50% (cinquenta 

por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 
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Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 15598110), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 50% (cinquenta por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em 

consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela ínfima do 

pedido inicial: postulou o recebimento do valor do seguro 

independentemente do grau das lesões oriundas de acidente 

automobilístico, a incidência de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação e correção monetária com índice INPC, enquanto a condenação 

determinou o pagamento do valor proporcional ao grau de invalidez 

permanente, com a aplicação dos juros e correção monetária, tudo 

conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça Na 

hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e os honorários 

advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos 

interesses das partes que restaram atendidos na decisão. Sobre o tema, 

ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que: 1. 

Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das 

partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o 

autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o 

réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, 

não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca 

autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. Distribuição 

proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados 

deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, 

isto é, de forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª 

ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em quantum inferior 

àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, e, 

consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente MARCELO SILVA JANUARIO, a 

quantia de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 19/09/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito
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YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1001316-95.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, WESLEY JUNIOR GOMES DE 

ALMEIDA, representado por sua genitora FABIANA MOURA DE ALMEIDA 

devidamente qualificados na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

03/10/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “fratura em membro inferior direito ”. Por 

tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório, referente à sua invalidez permanente, ocasionada por 

acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Certidão de ocorrência 

corroborado no id.11455356. A Requerida apresentou contestação id. 

13261560, arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda; a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante o boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao 

fato; a não apresentação de laudo pericial, a falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também que o quantum indenizatório, se atenha 

aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto 

para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 13370799. Impugnação à contestação corroborada 

id. 14000364. A parte Requerida por sua vez (id. 15515968), manifestou 

sobre o laudo, ressaltando que deve ser levado em consideração o grau 

da lesão determinado na perícia médica (50%) e o percentual estipulado 

na tabela da Lei (70%). A parte Requerente por sua vez, apresentou 

manifestação ao laudo pericial (id.15691533) tecendo acerca do 

prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. Os autos vieram 

conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Certidão 

de Ocorrência, (11455356) Relatório Médico (id. 11804890), sobrevindo no 

decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 13370799, concluindo de 

maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente 

de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 13370799), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, com perda de 50% (cinquenta por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 4.725,00(quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela 

ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento do valor indenizável 

proporcional à lesão permanente resultante ao autor, a incidência de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária com 

índice INPC que devera incidir desde o sinistro, enquanto a condenação 

determinou o pagamento do valor proporcional ao grau de invalidez 

permanente, com a aplicação dos juros e correção monetária, tudo 

conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na 

hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e os honorários 

advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos 

interesses das partes que restaram atendidos na decisão. Sobre o tema, 

ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que: 1. 

Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das 

partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o 

autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o 

réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, 
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não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca 

autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. Distribuição 

proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados 

deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, 

isto é, de forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª 

ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em quantum inferior 

àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, e, 

consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente WESLEY JUNIOR GOMES DE 

ALMEIDA, representado por sua genitora, FABIANA MOURA DE ALMEIDA 

a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 03/10/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005297-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR(A))

ALBINO RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1005297-35.2018.8.11.0041 (B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado no ID. 

16352651/16352668, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Consequentemente, DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC. 

Por consequência, fica cancelada a realização da audiência de 

conciliação designada para o dia 12/11/2018, no Núcleo de Mediação e 

Conciliação no Fórum da Capital. As partes ficam dispensadas do 

pagamento de eventuais custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 

3º do CPC. Renunciado o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

observando as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026458-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VATICANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1026458-38.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, HOMOLOGO por 
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sentença o acordo celebrado entre as partes juntado no ID. 

15718551/15718556, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Consequentemente, DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC. 

As partes ficam dispensadas do pagamento de eventuais custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º do CPC. Renunciado o prazo 

recursal, arquivem-se os autos, observando as providências de praxe. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017559-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA SILVA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROTEX AVIACAO AGRICOLA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BEATRIZ AGNES OAB - GO17378 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

WANDERLEI PIGNATTI (TESTEMUNHA)

ADEILTON CARLOS DA SILVA JUNIOR (REPRESENTADO)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar sobre a certidão negativa do 

oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1030643-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CRISTOVAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA OAB - MT17056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente para efetuar o recolhimento das parcelas 

restantes das custas judiciais, conforme as seguintes instruções 

recebidas do DC-TJMT: "acessar pelo site do TJMT no seguinte link: 

TJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS E 

TAXAS, ao lançar o numero do processo, automaticamente, o sistema 

alertará a seguinte mensagem: "Existe um parcelamento ou desconto 

cadastrado para esse processo deseja emitir sua Guia".Nesse momento o 

advogado ou a parte emitirá sua guia e poderá efetuar o devido 

pagamento."

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1018889-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEROLA AMARAL DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

DARCY JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO(A))

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALMAG VEICULOS E PECAS LTDA - ME (RÉU)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (RÉU)

 

Intimo a parte autora para retirar nesta secretária o Edital de Citação Id nº 

16316899, a fim de publicar em jornal de ampla circulação locas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020318-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DA COSTA MARQUES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMATRICE MARTINS VASCONCELOS OAB - MT19313/O 

(ADVOGADO(A))

KESIA MARTINS FORTES DOS REIS OAB - MT16125/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (RÉU)

BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. (RÉU)

 

Nesta data, intimo o requerente para manifestar acerca da Certidão 

Negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012553-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIMIRO SOARES PEREIRA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012553-29.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

CASSIMIRO SOARES PEREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS I Vistos. Considerando que o laudo pericial restou 

juntado no Id nº 15052558, assim sendo, 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, 15 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012553-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIMIRO SOARES PEREIRA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012553-29.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

CASSIMIRO SOARES PEREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS I Vistos. Considerando que o laudo pericial restou 

juntado no Id nº 15052558, assim sendo, 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, 15 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010687-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO ALCANTARA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº 1010687-83.2018.8.11.0041 REQUERENTE: PAULO SERGIO 

ALCANTARA DE OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS i Vistos. Considerando que o laudo pericial restou 

juntado por ocasião da audiência de conciliação, assim como que, já 

houve manifestação da parte requerente (Id nº 14564430), INTIME-SE a 

parte requerida, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009059-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERVASIO LIBERATORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009059-59.2018.8.11.0041 REQUERENTE: GERVASIO 

LIBERATORI REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS i Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado no Id nº 

14410934, assim sendo, 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, 17 de 

Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009059-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERVASIO LIBERATORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009059-59.2018.8.11.0041 REQUERENTE: GERVASIO 

LIBERATORI REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS i Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado no Id nº 

14410934, assim sendo, 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, 17 de 

Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034284-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUTEMBERG AMARO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA OAB - MT23118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1034284-81.2018.8.11.0041 REQUERENTE: GUTEMBERG 

AMARO FERREIRA REQUERIDO: BANCO BMG W Vistos. Considerando 

inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de 

hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido 

de gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 

98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no 

artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte 

autora ter informado seu desinteresse na composição consensual e 

havendo, também, manifestação de desinteresse da parte requerida, 

desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a audiência 

(art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato e 

aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 05 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036469-92.2018.8.11.0041
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B. C. D. C. B. (REQUERENTE)

PATRICIA CRISTINA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILAINE FONSECA BISPO (REQUERIDO)

RAUL ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA 69687420120 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1036469-92.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BARBARA 

CRISTINA DA CONCEICAO BARBOSA, PATRICIA CRISTINA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: EDILAINE FONSECA BISPO, RAUL ANDERSON 

OLIVEIRA DA SILVA 69687420120 W Vistos. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo 

menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 

audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de Novembrode 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027598-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDALINA RIBEIRO DE ALMEIDA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GILDA NOGUEIRA DE ASSIS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1027598-73.2018.8.11.0041 REQUERENTE: SIDALINA 

RIBEIRO DE ALMEIDA BATISTA REQUERIDO: MARIA GILDA NOGUEIRA DE 

ASSIS - ME AT Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 
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Débito c/c Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, 

ajuizada por Sidalina Ribeiro de Almeida Batista em desfavor de Maria 

Gilda Nogueira de Assis-ME, ambos qualificados nos autos. Alega a 

requerente que foi surpreendida com a inscrição do seu nome no cadastro 

restritivo de crédito por apontamento realizado pela requerida no valor de 

R$ 1.665,56 (mil seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis 

centavos). Menciona que desconhece tal débito, uma vez que nunca 

firmou contrato com a empresa requerida. Com o escopo de suspender o 

apontamento que sustenta ser indevido, requer, em sede de tutela de 

urgência, que a requerida retire a negativação efetuada no cadastro 

restritivo de crédito. Intimada para aportar comprovante de negativação 

atualizado, a parte autora apresentou emenda a inicial para incluir no polo 

passivo a requerida MA NUNES DE OLIVEIRA-ME (Id n.º 15331448). Em 

síntese, eis o relatório. Decido. Ab initio, recebo a emenda à inicial, o que 

faço para determinar a inclusão no sistema da requerida MA NUNES DE 

OLIVEIRA-ME. 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 pelas requeridas (Id n.º 

15331449), 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 posterior e regular inclusão dos dados da 

requerente 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 as 

requeridas, no prazo de 05 (cinco) dias, PROCEDAM com a exclusão do 

nome da requerente dos cadastros restritivos de crédito no tocante ao 

débito discutido nos 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). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 05 de 

novembro de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031306-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031306-34.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LORIVALDO 

RODRIGUES DOS SANTOS RÉU: 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 
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obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Portanto, nos termos do 

exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por parte da 

seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada não se 

caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua responsabilidade. Isso 

porque, não havendo mais interesse em atuar como autorizada, compete à 

seguradora efetuar o necessário desligamento do Consórcio DPVAT. No 

caso dos autos, muito embora não se trate de recusa para 

encaminhamento do segurado a outra seguradora, entendo que a recusa 

estampada pela requerida por meio do carimbo aposto no requerimento 

apresentado também se caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, 

considerando que na primeira página consta a relação dos documentos 

que foram anexados ao referido requerimento, assim como tendo em vista 

que, na referida relação, estão inclusos todos os documentos exigidos por 

lei para o protocolo do pedido de indenização securitária, a recusa não 

pode ser entendida como justificada. Para tanto, competia à seguradora 

requerida apontar o(s) documento(s) que não teria(m) sido anexado(s) ou, 

em última hipótese, receber o requerimento administrativo mediante a 

especificação de todos os documentos efetivamente entregues, 

informando o segurado acerca da necessidade de complementação da 

documentação. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT, 

seja por meio de protocolo hábil a identificar quais são os eventuais 

documentos faltosos, seja mediante protocolo que relacione todos os 

documentos que foram entregues. 3. Caracterização de Demanda 

Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de demandas destinadas à cobrança 

de seguro DPVAT não pago administrativamente é massivo, sendo nítido 

que a crescente judicialização desses casos decorre não apenas do 

descumprimento das normas, mas também da ineficiência na condução 

dos procedimentos administrativos para pagamento do seguro aos seus 

beneficiários. Ocorre que o enfrentamento de demandas repetitivas, 

também conceituadas como demandas de massa, exige uma postura 

diferenciada por parte dos atores processuais, com vistas à 

concretização do principio constitucional da duração razoável do 

processo e à busca da eficiência na gestão judiciária, a qual pressupõe 

maior resultado com menor custo. Não é por outra razão que a 

problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder Judiciário 

2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas Repetitivas e 

Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do modelo 

processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os conflitos de 

massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no que tange a 

causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro DPVAT, podem 

ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) ausência de 

sistematização quanto à forma de recebimento do requerimento 

administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria legislação 

determine o protocolo mediante recibo que discrimine os documentos 

entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), os 

requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, este Juízo já oficiou ao Ministério Público para 

que, acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Além disso, este Juízo 

comunicou, ainda, ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de que 

seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Foi determinado, também, por este Juízo que a 

SUSEP prestasse informações acerca de quais providências a seu cargo 

estão sendo tomadas, com o escopo de normatizar, implementar e otimizar 

do atendimento administrativo, eis que essas omissões têm impactado 

fortemente a atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível 

de responsabilização de seu corpo gestor. Por fim, nesta data, no uso do 

poder geral de cautela, conforme prevê o art. 139, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, bem como visando prevenir futuros ajuizamentos de 

demandas semelhantes à presente, DETERMINO seja intimada a 

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 
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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 

1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 30.10.2018, às 09:50. [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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012716-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DUARTE DE AMORIM (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)

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 1012716-09.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LUCIANA 

DUARTE DE AMORIM RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V Vistos. 

Considerando o teor do termo da sessão de conciliação constante no 

movimento Id. nº 15046454, 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, 05 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038178-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER PEREIRA LEONCIO (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038178-65.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ELIEZER 

PEREIRA LEONCIO RÉU: 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. 
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CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Portanto, nos termos do 

exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por parte da 

seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada não se 

caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua responsabilidade. Isso 

porque, não havendo mais interesse em atuar como autorizada, compete à 

seguradora efetuar o necessário desligamento do Consórcio DPVAT. No 

caso dos autos, muito embora não se trate de recusa para 

encaminhamento do segurado a outra seguradora, entendo que a recusa 

estampada pela requerida por meio do carimbo aposto no requerimento 

apresentado também se caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, 

considerando que na primeira página consta a relação dos documentos 

que foram anexados ao referido requerimento, assim como tendo em vista 

que, na referida relação, estão inclusos todos os documentos exigidos por 

lei para o protocolo do pedido de indenização securitária, a recusa não 

pode ser entendida como justificada. Para tanto, competia à seguradora 

requerida apontar o(s) documento(s) que não teria(m) sido anexado(s) ou, 

em última hipótese, receber o requerimento administrativo mediante a 

especificação de todos os documentos efetivamente entregues, 

informando o segurado acerca da necessidade de complementação da 

documentação. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT, 

seja por meio de protocolo hábil a identificar quais são os eventuais 

documentos faltosos, seja mediante protocolo que relacione todos os 

documentos que foram entregues. 3. Caracterização de Demanda 

Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de demandas destinadas à cobrança 

de seguro DPVAT não pago administrativamente é massivo, sendo nítido 

que a crescente judicialização desses casos decorre não apenas do 

descumprimento das normas, mas também da ineficiência na condução 

dos procedimentos administrativos para pagamento do seguro aos seus 

beneficiários. Ocorre que o enfrentamento de demandas repetitivas, 

também conceituadas como demandas de massa, exige uma postura 

diferenciada por parte dos atores processuais, com vistas à 

concretização do principio constitucional da duração razoável do 

processo e à busca da eficiência na gestão judiciária, a qual pressupõe 

maior resultado com menor custo. Não é por outra razão que a 

problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder Judiciário 

2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas Repetitivas e 

Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do modelo 

processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os conflitos de 

massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no que tange a 

causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro DPVAT, podem 

ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) ausência de 

sistematização quanto à forma de recebimento do requerimento 

administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria legislação 

determine o protocolo mediante recibo que discrimine os documentos 

entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), os 

requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, este Juízo já oficiou ao Ministério Público para 

que, acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Além disso, este Juízo 

comunicou, ainda, ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de que 

seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Foi determinado, também, por este Juízo que a 

SUSEP prestasse informações acerca de quais providências a seu cargo 

estão sendo tomadas, com o escopo de normatizar, implementar e otimizar 

do atendimento administrativo, eis que essas omissões têm impactado 

fortemente a atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível 

de responsabilização de seu corpo gestor. Por fim, nesta data, no uso do 

poder geral de cautela, conforme prevê o art. 139, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, bem como visando prevenir futuros ajuizamentos de 

demandas semelhantes à presente, DETERMINO seja intimada a 

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 
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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, 05 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO 

ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL 

RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da controvérsia 

acerca da existência de prévia postulação perante a administração para 

defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício 

previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico 

direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 

09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT 

VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, 

julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 05.11.2018, às 12:49. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038269-58.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BENEDITO 

NEVES DE ARRUDA RÉU: 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 
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danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Portanto, nos termos do 

exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por parte da 

seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada não se 

caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua responsabilidade. Isso 

porque, não havendo mais interesse em atuar como autorizada, compete à 

seguradora efetuar o necessário desligamento do Consórcio DPVAT. No 

caso dos autos, muito embora não se trate de recusa para 

encaminhamento do segurado a outra seguradora, entendo que a recusa 

estampada pela requerida por meio do carimbo aposto no requerimento 

apresentado também se caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, 

considerando que na primeira página consta a relação dos documentos 

que foram anexados ao referido requerimento, assim como tendo em vista 

que, na referida relação, estão inclusos todos os documentos exigidos por 

lei para o protocolo do pedido de indenização securitária, a recusa não 

pode ser entendida como justificada. Para tanto, competia à seguradora 

requerida apontar o(s) documento(s) que não teria(m) sido anexado(s) ou, 

em última hipótese, receber o requerimento administrativo mediante a 

especificação de todos os documentos efetivamente entregues, 

informando o segurado acerca da necessidade de complementação da 

documentação. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT, 

seja por meio de protocolo hábil a identificar quais são os eventuais 

documentos faltosos, seja mediante protocolo que relacione todos os 

documentos que foram entregues. 3. Caracterização de Demanda 

Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de demandas destinadas à cobrança 

de seguro DPVAT não pago administrativamente é massivo, sendo nítido 

que a crescente judicialização desses casos decorre não apenas do 

descumprimento das normas, mas também da ineficiência na condução 

dos procedimentos administrativos para pagamento do seguro aos seus 

beneficiários. Ocorre que o enfrentamento de demandas repetitivas, 

também conceituadas como demandas de massa, exige uma postura 

diferenciada por parte dos atores processuais, com vistas à 

concretização do principio constitucional da duração razoável do 

processo e à busca da eficiência na gestão judiciária, a qual pressupõe 

maior resultado com menor custo. Não é por outra razão que a 

problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder Judiciário 

2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas Repetitivas e 

Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do modelo 

processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os conflitos de 

massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no que tange a 

causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro DPVAT, podem 

ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) ausência de 

sistematização quanto à forma de recebimento do requerimento 

administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria legislação 

determine o protocolo mediante recibo que discrimine os documentos 

entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), os 

requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, este Juízo já oficiou ao Ministério Público para 

que, acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Além disso, este Juízo 

comunicou, ainda, ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de que 

seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Foi determinado, também, por este Juízo que a 

SUSEP prestasse informações acerca de quais providências a seu cargo 

estão sendo tomadas, com o escopo de normatizar, implementar e otimizar 

do atendimento administrativo, eis que essas omissões têm impactado 

fortemente a atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível 

de responsabilização de seu corpo gestor. Por fim, nesta data, no uso do 

poder geral de cautela, conforme prevê o art. 139, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, bem como visando prevenir futuros ajuizamentos de 

demandas semelhantes à presente, DETERMINO seja intimada a 

seguradora requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 

preste esclarecimentos a este Juízo quanto às medidas administrativas 

adotadas para fazer cumprir o disposto na presente decisão, no sentido 

de efetivar corretamente o protocolo dos requerimentos administrativos 

que lhe forem daqui para frente apresentados, ou seja, passando a indicar 

quais são os eventuais documentos faltosos ou a relacionar todos os 

documentos que forem entregues. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 
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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, 05 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO 

ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL 

RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da controvérsia 

acerca da existência de prévia postulação perante a administração para 

defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício 

previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico 

direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 

09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT 

VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, 

julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 05.11.2018, às 12:49. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038265-21.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JOSE WILIAN 

GOMES MAIA RÉU: 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 
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apresentado também se caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, 

considerando que na primeira página consta a relação dos documentos 

que foram anexados ao referido requerimento, assim como tendo em vista 

que, na referida relação, estão inclusos todos os documentos exigidos por 

lei para o protocolo do pedido de indenização securitária, a recusa não 

pode ser entendida como justificada. Para tanto, competia à seguradora 

requerida apontar o(s) documento(s) que não teria(m) sido anexado(s) ou, 

em última hipótese, receber o requerimento administrativo mediante a 

especificação de todos os documentos efetivamente entregues, 

informando o segurado acerca da necessidade de complementação da 

documentação. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT, 

seja por meio de protocolo hábil a identificar quais são os eventuais 

documentos faltosos, seja mediante protocolo que relacione todos os 

documentos que foram entregues. 3. Caracterização de Demanda 

Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de demandas destinadas à cobrança 

de seguro DPVAT não pago administrativamente é massivo, sendo nítido 

que a crescente judicialização desses casos decorre não apenas do 

descumprimento das normas, mas também da ineficiência na condução 

dos procedimentos administrativos para pagamento do seguro aos seus 

beneficiários. Ocorre que o enfrentamento de demandas repetitivas, 

também conceituadas como demandas de massa, exige uma postura 

diferenciada por parte dos atores processuais, com vistas à 

concretização do principio constitucional da duração razoável do 

processo e à busca da eficiência na gestão judiciária, a qual pressupõe 

maior resultado com menor custo. Não é por outra razão que a 

problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder Judiciário 

2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas Repetitivas e 

Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do modelo 

processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os conflitos de 

massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no que tange a 

causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro DPVAT, podem 

ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) ausência de 

sistematização quanto à forma de recebimento do requerimento 

administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria legislação 

determine o protocolo mediante recibo que discrimine os documentos 

entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), os 

requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, este Juízo já oficiou ao Ministério Público para 

que, acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Além disso, este Juízo 

comunicou, ainda, ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de que 

seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Foi determinado, também, por este Juízo que a 

SUSEP prestasse informações acerca de quais providências a seu cargo 

estão sendo tomadas, com o escopo de normatizar, implementar e otimizar 

do atendimento administrativo, eis que essas omissões têm impactado 

fortemente a atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível 

de responsabilização de seu corpo gestor. Por fim, nesta data, no uso do 

poder geral de cautela, conforme prevê o art. 139, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, bem como visando prevenir futuros ajuizamentos de 

demandas semelhantes à presente, DETERMINO seja intimada a 

seguradora requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 

preste esclarecimentos a este Juízo quanto às medidas administrativas 

adotadas para fazer cumprir o disposto na presente decisão, no sentido 

de efetivar corretamente o protocolo dos requerimentos administrativos 

que lhe forem daqui para frente apresentados, ou seja, passando a indicar 

quais são os eventuais documentos faltosos ou a relacionar todos os 

documentos que forem entregues. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

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 
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forma do que determina o art. 338 da CNGC-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO 

ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL 

RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da controvérsia 

acerca da existência de prévia postulação perante a administração para 

defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício 

previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico 

direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 

09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT 

VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, 

julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 05.11.2018, às 12:49. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038332-83.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ROSA 

CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA RÉU: 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 

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 
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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, 05 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO 

ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL 

RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da controvérsia 

acerca da existência de prévia postulação perante a administração para 

defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício 

previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico 

direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 

09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT 

VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, 

julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 05.11.2018, às 12:49. [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 
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MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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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 1038358-81.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ANTONIO 

MARCOS DA SILVA RÉU: 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 

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 
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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, 05 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO 

ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL 

RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da controvérsia 

acerca da existência de prévia postulação perante a administração para 

defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício 

previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico 

direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 

09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT 

VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, 

julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 05.11.2018, às 12:49. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, mediante a 

aposição de carimbo com os seguintes dizeres: “Pedido administrativo não 

foi aceito por falta de documentos exigidos na Lei nº 6.194/74”. Pois bem. 

Diante dos fatos apontados pela parte autora, mister se faz a análise 

percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos 

tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento Administrativo: Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240 RG/MG, realizado em sede de repercussão 

geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de 

agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter 

realizado requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por 

segurado contra acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux 

aplicou tal entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Portanto, nos termos do 

exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por parte da 

seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada não se 

caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua responsabilidade. Isso 

porque, não havendo mais interesse em atuar como autorizada, compete à 

seguradora efetuar o necessário desligamento do Consórcio DPVAT. No 

caso dos autos, muito embora não se trate de recusa para 

encaminhamento do segurado a outra seguradora, entendo que a recusa 

estampada pela requerida por meio do carimbo aposto no requerimento 

apresentado também se caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, 

considerando que na primeira página consta a relação dos documentos 

que foram anexados ao referido requerimento, assim como tendo em vista 

que, na referida relação, estão inclusos todos os documentos exigidos por 

lei para o protocolo do pedido de indenização securitária, a recusa não 

pode ser entendida como justificada. Para tanto, competia à seguradora 

requerida apontar o(s) documento(s) que não teria(m) sido anexado(s) ou, 

em última hipótese, receber o requerimento administrativo mediante a 

especificação de todos os documentos efetivamente entregues, 

informando o segurado acerca da necessidade de complementação da 

documentação. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT, 

seja por meio de protocolo hábil a identificar quais são os eventuais 

documentos faltosos, seja mediante protocolo que relacione todos os 

documentos que foram entregues. 3. Caracterização de Demanda 

Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de demandas destinadas à cobrança 

de seguro DPVAT não pago administrativamente é massivo, sendo nítido 

que a crescente judicialização desses casos decorre não apenas do 

descumprimento das normas, mas também da ineficiência na condução 

dos procedimentos administrativos para pagamento do seguro aos seus 

beneficiários. Ocorre que o enfrentamento de demandas repetitivas, 

também conceituadas como demandas de massa, exige uma postura 

diferenciada por parte dos atores processuais, com vistas à 

concretização do principio constitucional da duração razoável do 

processo e à busca da eficiência na gestão judiciária, a qual pressupõe 

maior resultado com menor custo. Não é por outra razão que a 

problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder Judiciário 

2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas Repetitivas e 

Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do modelo 

processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os conflitos de 

massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no que tange a 

causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro DPVAT, podem 

ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) ausência de 

sistematização quanto à forma de recebimento do requerimento 

administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria legislação 

determine o protocolo mediante recibo que discrimine os documentos 

entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), os 

requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

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 
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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, 05 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO 

ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL 

RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da controvérsia 

acerca da existência de prévia postulação perante a administração para 

defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício 

previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico 

direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 

09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT 

VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, 

julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 05.11.2018, às 12:49. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038397-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CLEITON SILVA DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1038397-78.2018.8.11.0041 REQUERENTE: SERGIO CLEITON 

SILVA DE MACEDO 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 

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 
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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, 05 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010378-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

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, 19 de 

Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010378-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

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, 19 de 

Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012979-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID SEABRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT4813/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº 1012979-75.2017.8.11.0041 REQUERENTE: DAVID SEABRA 

REQUERIDO: TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME V Vistos. 

Considerando que a parte autora não recolheu custas, tampouco realizou 

o pedido de justiça gratuita, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, recolha as custas judiciais e taxa judiciária ou formule 

o pedido de justiça gratuita, sob pena de cancelamento da distribuição do 

feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, o que deverá ser certificado pelo Gestor Judiciário, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 810198 Nr: 16699-09.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRIN TRANSPORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, JOÃO ARRUDA DOS SANTOS - OAB:14.249, 

ROSINERE DOS SANTOS RAMOS - OAB:12600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANAIDES CABRAL 

NETTO - OAB:1442

 Intimo a parte Autora para que apresente suas Contrarrazões ao Recurso 

de Apelação interposto, no prazo de 15 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 181280 Nr: 28077-74.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4264/MT, PAULO JOSÉ DOS SANTOS - OAB:175319/SP

 Intimo a parte Requerida para que no prazo de 05 dias, se manifeste 

quanto ao desarquivamento dos autos.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 810198 Nr: 16699-09.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRIN TRANSPORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, JOÃO ARRUDA DOS SANTOS - OAB:14.249, 

ROSINERE DOS SANTOS RAMOS - OAB:12600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANAIDES CABRAL 

NETTO - OAB:1442

 Intimo a parte Requerida para que apresente suas Contrarrazões aos 

Embargos de Declaração opostos, no prazo de 05 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 105665 Nr: 17906-29.2002.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANOS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE 

MEDICAMENTOS LTDA, IRMÃOS POLIMENI CONSTRUTORA; INCORP; COM; 

E SERVIÇOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, DANIELA FERNANDES - OAB:5.991/MT, 

GABRIELA DE SOUZA CORREIA - OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, NILTON LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4.811/MT, VIVIANE DE MELO ALMEIDA - OAB:6762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que apresente o comprovante de pagamento da 

diligência a ser efetivada por meio de Mandado, no prazo de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 734972 Nr: 31311-20.2011.811.0041

 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: WALTER TRABACHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS CORREA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA JACOB NORONHA 

VALÉRIO - OAB:15778, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 912992 Nr: 38853-84.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MARQUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN CORREA AMORIM DE 

OLIVEIRA - OAB:19.498/O, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:14250-A, THIAGO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:25141/O

 Intimo a parte Autora para que apresente as Alegações Finais, no prazo 

de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 403645 Nr: 35663-89.2009.811.0041

 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: CLEITON DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, JULIANA LEITE MELO LUFT - OAB:11679, KARLA 

CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10551, MARAIZA DA SILVA 

PAIXAO - OAB:11.501MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:9.079/MT, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSE AUXILIADORA LEÃO 

BARBOZA - OAB:11.756, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105/MT, 

LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A, LUCIMAR CRISTINA 

GIMENEZ CANO - OAB:8506-A/MT, MARIANA MENDES MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:11756/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7.670/MT, RENATA DE SOUZA LEÃO - OAB:13511/MT, THOMAZ 

HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO - OAB:12476/MS, VALNIR 

TELLES DE OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:12.575

 Nesta data, intimo as partes para se manifestar acerca do retorno dos 

autos á 1° instância, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 151370 Nr: 5717-48.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSÉ VANDO LEMOS, FERNANDO 

QUARESMA DE ANDRADE, MARIO LUIZ DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, DANIÉLE CRISTINA DE OLIVEIRA - 

OAB:5.245/MT, FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - OAB:14500/MT, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, JAKELINE APARECIDA 

MOURA - OAB:6.064/MT, JOÃO MARCOS FAIAD - OAB:8.500/MT, 

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - OAB:11.447/MT, TANIA REGINA 

IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT

 Intimo a parte autora para que apresente o comprovante de pagamento da 

diligência a ser efetivada por meio de Mandado, no prazo de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1013619 Nr: 29111-98.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYARA GUEDES DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Intimo a parte Autora para que apresente suas Contrarrazões ao Recurso 

de Apelação interposto, no prazo de 15 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 242669 Nr: 11095-14.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR PINHO CALAZANS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANESIO XAVIER DA SILVA, 

JOSELINA BORGES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE ORTEGA DE 

CALAZANS - OAB:18550

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intima-se a parte exequente para requerer o que de direito 

for, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo indicar benspassíveis de 

penhora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 355173 Nr: 25575-26.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO VALDIR DE FAVERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOISIO BARROS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE KOVACS - OAB:12047, 

RAQUEL DE OLIVEIRA CORREA - OAB:11327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ DA SILVA - 

OAB:8.430/MT

 Intimo a parte Executada acerca da penhora e restrição lançada, e para 

que, caso queira, no prazo de 10 dias requeira a substituição do bem 

penhorado, nos termos do art. 847 do CPC.
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 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1081148 Nr: 2086-76.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMAO LAUCIDIO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO 

- OAB:18.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659/MT

 Intimo a parte Autora, por meio de seu advogado, para que se manifeste 

nos autos trazendo seu endereço atualizado, no prazo de 15 dias, a fim 

de que seja intimada para realização da prova pericial, ciente de que sua 

omissão ensejará na preclusão da faculdade de produzir prova.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 173104 Nr: 21678-29.2004.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMA ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA, CID 

ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Tavares dos Santos, ESPOLIO DE JOSÉ 

TADEU REYES, NATANAZIA ALVES ALENCAR, RENATO MOURA DE 

ARAUJO REYES, LARICIA MELHORANÇA REYES, FAAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE CRISTINA BALBO - 

OAB:7454-B/MT, TAKAYOSHI KATAGIRI - OAB:4178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE ANTUNES PAGOT - 

OAB:6282

 Intimo a parte autora para que apresente o comprovante de pagamento da 

diligência a ser efetivada por meio de Mandado, no prazo de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 391051 Nr: 26326-76.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMILINO ALVES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIR AUGUSTO LINO - 

OAB:9137/MT

 Intimo a parte autora para que apresente o comprovante de pagamento da 

diligência a ser efetivada por meio de Mandado, no prazo de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 111072 Nr: 2015-31.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 -A/MT

 Intimo a parte Requerida para que no prazo de 05 dias, se manifeste 

quanto ao desarquivamento dos autos.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1122640 Nr: 19895-79.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO SILVA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FERNANDA CORREA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - OAB:5351/OAB/MT

 Intimo as partes para que, no prazo de 15 dias, se manifestem acerca da 

proposta da perícia apresentada pelo perito nomeado pelo juízo.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 345898 Nr: 16069-26.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CRISTINA ARANTES SERAFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONY ARCANJO, VILSON JOSE NEVES DA 

CRUZ, DROGARIA BOA ESPERANÇA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:13186-B, JOSÉ ORLANDO MURARO SILVA - OAB:12.130-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO PAROLIN - 

OAB:8.023/MT, ROGÉRIO BORGES FREITAS - DEFENSOR PÚBLICO - 

OAB:, VALTER DA SILVA - OAB:11586

 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): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1146907 Nr: 30402-02.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTER CLINICA CENTRO ODONTOLÓGICO 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO CARROCIA - 

OAB:21.968/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:22005/B

 Nesta data, intima-se as partes para manifestarem acerca da proposta de 

honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1173853 Nr: 41693-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNINZÃO TRANSPORTE RODOVIARIOS LTA 

ME, MARCIO JEREMIAS SANTANA RODRIGUES, MAURILIO CALDERARI 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Autora para que, apresente sua Impugnação a Contestação 

no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 839328 Nr: 43859-09.2013.811.0041

 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: GERMANO LEITE DE MELLO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANO LEITE DE MELLO - 

OAB:7664/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - OAB:14.099/MT

 Intimo a parte Requerida para que apresente suas Contrarrazões aos 

Embargos de Declaração opostos, no prazo de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 801556 Nr: 7989-97.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDINA OLIVEIRA BORBA MARQUETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEROROCAN FIGUEIRA FILHO, ANTONIO JOSÉ 

LUZ GUERREIRO, HOSPITAL SANTO ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE DE ALMEIDA 

ANDRADE - OAB:14109/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO REINERS GONÇALVES - 

OAB:13013/MT, JOÃO PAULO SORIANO MARMORA - OAB:11651/MT, 

MARCELA L. S. MARMORA - OAB:257.458-SP, RUY DE SOUZA 

GONÇALVES - OAB:12133/MT

 Intimo a parte Requerida para que apresente as Contrarrazões ao 

Recurso de Apelação interposto, no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 210338 Nr: 21001-62.2005.811.0041

 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: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DIST. DE 

DIREITOS AUTORAIS/ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GONÇALO ZEFERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566/MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT, VALÉRIA C. 

MUNHOZ VIVAN - OAB:5956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DA CUNHA 

MACEDO - OAB:8074/MT, GERALDO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:7077/MT

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 713488 Nr: 7958-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA DA SERRA I, 

GIRLAYNE CARLA ALMEIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA BENEDITA PINTO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO DOS SANTOS - 

OAB:2.417/MT

 Intimo a parte autora para que apresente o comprovante de pagamento da 

diligência a ser efetivada por meio de Mandado, no prazo de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 774607 Nr: 27821-53.2012.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER TRABACHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS CORREA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 847735 Nr: 51200-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELLE DUARTE CUNHA ZUCARATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, MURILO ESPINHOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca do pagamento 

voluntário da condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 935849 Nr: 52505-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERYKLES WELLINGTON FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNILDE RIBEIRO MARINS, IGOR MARINS 

RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO BENEDITO 

PETRAGLIA JUNIOR - OAB:OAB/MT 7.215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 955404 Nr: 2788-56.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA- CUIABA - 

OAB:, JOÃO PAULO CARVALHO DIAS - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Intimo as partes para que, no prazo de 15 dias, se manifestem acerca da 

proposta da perícia apresentada pelo perito nomeado pelo juízo.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 389868 Nr: 7778-03.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDICÉIA SOUZA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Sobresto levantamento do alvará judicial até o deslinde da perícia 

determinada nos autos em apenso (Código 69680).

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques
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 Cod. Proc.: 1116802 Nr: 17364-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E 

SERVIÇOS LTDA, JOÃO GABRIEL GUIZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REY CARVALHO 

RACHID - OAB:12.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 344 do CPC, DECRETO A REVELIA 

da parte ré e, com fulcro nos artigos 355, inciso II, e 487, inciso I, ambos 

do CPC, JULGO PROCEDENTE a Ação Monitória, o que faço para constituir 

o título executivo extrajudicial no valor de R$ 5.196,63 (cinco mil, cento e 

noventa e seis reais e sessenta e três centavos), consistente na 

somatória das notas fiscais de 15/21, o qual deve ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, desde o vencimento da obrigação e acrescido 

de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da 

citação.CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de 

P rocesso  C i v i l .  Reg i s t rada  ne s t a  d a t a  n o  s i s t e m a 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

30 Outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 92879 Nr: 7119-77.1998.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME ANTÔNIO MALUF, JOSÉ RICARDO DE 

MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO AURÉLIO DE CARVALHO, JOSÉ 

EDUARDO PORTO, NEIDE LEITE DE BARROS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS VELLOSO 

VIEIRA MARCONDES - OAB:3599-B, CLAUDIO STABILE RIBEIRO - 

OAB:3.213, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA PEREIRA DE 

SOUZA VIDAL - OAB:5.815-B/MT, JOSE VIDAL - OAB:0266/MT, 

OCTAZIA DE OLIVEIRA VIDAL - OAB:0341/MT, RICARDO VIDAL - 

OAB:2679/MT

 Vistos.

Diante da ausência de manifestação da parte interessada, AGUARDE-SE 

pelo prazo de 30 (trinta) dias a iniciativa da parte interessada quanto ao 

início da fase de cumprimento de sentença.

Decorrido o prazo acima sem que nada tenha sido postulado, arquivem-se 

os autos, com as anotações e baixas necessárias.

Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 819663 Nr: 25936-67.2013.811.0041

 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: SIRLEI BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELBERT MAURO FERREIRA - 

OAB:13334-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MAIZA KESSLER DOS 

SANTOS - OAB:18.288, ALLAN VINÍCIUS MACHADO - OAB:15.071/MT, 

FERNANDA GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7.725/MT, GISELA ALVES 

CARDOSO - OAB:7725/MT, THALISSON GAYVA MORAES - OAB:18846

 “Vistos,

1. Declaro encerrada a fase instrutória.

2. Dê-se vista às partes para apresentação de alegações finais no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis de forma sucessiva, primeiro à parte autora, 

depois o Réu, também por 15 (quinze) dias, mediante intimação e 

assegurada vista dos autos, nos termos do art. 364, § 2º do CPC/2015.

3. Após, conclusos para sentença.

4. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 86846 Nr: 5037-24.2008.811.0041

 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: LIZABETE FERNANDES DE MELO E SILVA, MARCOS 

ANTÔNIO DA SILVA, MONICA MARIANE DA SILVA, MÁRIO MÁRCIO DA 

SILVA, BENEDITO DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM 

S/C, RICARDO COSTA SANTOS, RUBENS DARIO DE MOURA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT, 

MARCELA DE SOUZA GARCIA - OAB:11.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LOPES SANDIN - 

OAB:4.428/MT, CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - OAB:12.572/MT, 

CLAUDIA AMÉLIA LIMA DE CASTRO - OAB:9.223/MT, FLAVIO JOSÉ 

FERREIRA - UNIC - OAB:3.574/MT, GLAUBER LUCIANO COSTA 

GAHYVA - OAB:5814/MT, JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT, 

JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JUNIOR - OAB:OAB/MT 8.578, LAURA 

PATRÍCIA DOURADO AMORIM - OAB:9.217/MT, LAURO DE CARVALHO 

- OAB:7015-MT, LUIZ JOSÉ FERREIRA - OAB:8.212/MT, MÁRCIA 

ADELHEID NANI - OAB:6657/MT, MARIA APARECIDA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:7.574/MT, OVÍDIO LUIZ GIRARDELLO - 

OAB:10.665/MT, RENATA APARECIDA TREVIZAN - OAB:6.671/MT, 

VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4.862-A/MT, VICTOR 

HUMBERTO MAIZMAN - OAB:4.501/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data intimo as partes para manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução dos autos da segunda 

instância.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004250-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL BENICIO 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)

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 1004250-26.2018.8.11.0041 AUTOR(A): GENIVAL 

BENICIO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, 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 11889455), 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, 
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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, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031790-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO CARMINE CESTARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DINIZ DA SILVA OAB - MT0017613A (ADVOGADO(A))

LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR OAB - MT0013565A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAQUARI IMOVEIS LTDA (RÉU)

FABRIZIO CATALANI (RÉU)

FRANCESCO CATALANI (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031790-49.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ALFREDO 

CARMINE CESTARI RÉU: FABRIZIO CATALANI, FRANCESCO CATALANI, 

TAQUARI IMOVEIS LTDA AT Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela 

de urgência, ajuizada por Alfredo Carmine Cestari em desfavor de Taquari 

Imóveis Ltda, Fabricio Catalani e Francesco Catalani, todos qualificado nos 

autos. Ressai da inicial que os requeridos constituíram em 21.09.1994, 

uma sociedade empresarial denominada de “Morro da Luz Administradora 

de Bens Ltda”, tendo como objeto social a administração, incorporação e 

compra e venda de imóveis. Menciona que o requerente se tornou sócio 

da sociedade supracitada em 2014, quando adquiriu a integralidade das 

quotas do terceiro requerido e houve a alteração da denominação social 

para Cestari Brasil Administradora de Bens Ltda. Relata que em março de 

2017, o requente firmou com os sócios e requeridos Taquari Imóveis Ltda 

e Fabricio Catalani, um acordo para aquisição do importe de 99% (noventa 

e nove por cento) do capital da sociedade Cestari Brasil. Sustenta que as 

partes redigiram e assinaram o 7º instrumento particular de alteração e 

re-ratificação do contrato social, passando o autor figurar como sócio 

majoritário da sociedade e detentor de 99% (noventa e nove por cento) 

das quotas. Assevera que o instrumento contratual mencionado foi 

devidamente assinado por todos os sócios com firma reconhecida em 

serviço notarial competente. Aduz que por meio de manobra fraudulenta, 

os requeridos Fabricio Catalani e Francesco Catalani se recusaram a 

assinar a minuta da 7ª Alteração Contratual, sendo essa uma das 

exigências elencadas pela Jucemat. Diz, ainda, que os requeridos criaram 

uma nova minuta denominada de 7ª Alteração Contratual, porém, não para 

averbar a vontade da partes, mas para simular a “exclusão/retirada” do 

requerente do quadro societário da empresa, ato este realizado pelos 

requeridos em flagrante ilicitude e simulação, visto que se valeram de uma 

procuração revogada e plenamente sem efeito jurídico. Por essa razão, 

pugna, em sede de tutela de urgência para que seja determinada a 

suspensão dos efeitos da 7ª Alteração contratual da Cestari Brasil 

Administradora de Bens Ltda (atual Morro da Luz Administradora de Bens 

Ltda ), inscrita no CNPJ n .º 00.204.779/0001 -67, averbada junto a 

JUCEMAT sob n .º 2075023, assim como seja proibida qualquer registro de 

nova alienação de quotas até o deslinde final do feito ou até nova decisão 

deste juíz o, expedindo -se o competente ofício para averbação junto aos 

registros da empresa. 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, em que pese os fatos narrados na inicial, entendo 

que não restou demonstrado, nesta quadra inaugural, evidências que 

atestem com segurança a probabilidade do direito da parte autora. Isso 

porque, em que pese o autor sustentar que a 7ª Alteração Contratual está 

viciada, na media em que os requeridos utilizaram de procuração 

revogada para transferir suas quotas ao requerido Francesco Catalani, 

não há documentos que comprovem a revogação do instrumento. 

Ademais, não há nenhuma das hipóteses de extinção de mandado 

previstas no art. 682 do Código Civil, quais sejam, renúncia, mudança de 

estado que inabilite o mandante a conferir os poderes ou o mandatário 

para os exercer, e ainda, o término do prazo ou pela conclusão do 

negócio. Acerca da validade do negócio jurídico firmado por procuração 

não revogada, colaciono os seguintes julgados, in verbis : “ APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO REVOCATÓRIA - ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AGRAVO RETIDO - CERCEAMENTO DE 

DEFESA - ACAREAÇÃO E PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - 

PROCURAÇÃO VÁLIDA - REVOGAÇÃO POSTERIOR - VALIDADE - DOLO 

E FRAUDE - INEXISTÊNCIA - ÔNUS DA PROVA. O julgamento antecipado 

da lide não leva à nulidade de sentença se, nos autos, já há provas 

suficientes ao julgamento e se o julgador, real destinatário da prova, 

entende ser desnecessária ou incabível a produção da prova pedida pela 

parte. Verificada a inexistência dos vícios alegados na alienação do 

imóvel, não há que se falar em desfazimento do negócio jurídico. Se à 

época da alienação do imóvel por procurador legalmente constituído, o 

instrumento de mandato não estava revogado, não há que se falar em dolo 

ou fraude, sendo dos Autores o ônus de comprovar suas alegações, nos 

termos do art. 372 , I, do CPC .” (TJ-MG, Apelação Cível AC 

10430060010963001 MG (TJ-MG), Mônica Libânio 15ª CÂMARA CÍVEL 

13/10/2017) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DESENTENÇA. NOVA 

PROCURAÇÃO. DESNECESSIDADE. Descabida a determinação judicial de 

juntada de novaprocuração, em razão da troca de síndico. Procuração 

outorgada por quem tinha poderes para tanto, por prazo indeterminado. 

Ausência das hipóteses de extinção do mandato, previstas no art. 682 do 

Código Civil . Ademais, aprocuração outorgou poderes expressos para 

receber e dar quitação de valores. AGRAVO DE INSTRUMENTOPROVIDO.” 

(Agravo de Instrumento Nº 70077442176, Décima Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator:Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 

19/07/2018). No que tange a suposta ocorrência de fraude e simulação, 

entendo que as alegações necessitam de dilação probatória, não 

comportando a análise nesta fase inaugural. Outrossim, é cediço que as 

Juntas Comercias funcionam como meros tribunais administrativos, com a 

competência para o exame formal dos documentos que a ela são 

apresentados. Assim, nota-se que os documentos apresentados que 

ensejaram a averbação da alteração passaram pelo crivo do Orgão 

competente. Além disto, convêm consignar que não há nos autos o 

contrato de compra e venda, tampouco comprovantes de pagamento das 

quotas supostamente adquiridas do requerido Francesco Catalani, 

evidências essas hábeis a comprovar a regular entrada do autor na 

sociedade. Assim sendo, uma vez ausentes na hipótese em tela, ao 

menos neste momento processual, a satisfação de todos os requisitos 

legais necessários, INDEFIRO a tutela antecipada postulada, sem prejuízo 

de sua reapreciação, caso assim se requeira e ocorra a comprovação 

dos requisitos necessários ao seu deferimento. 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 
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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). Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, 05 de Novembro de 2018. BRUNO D' OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031078-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SIMAO DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031078-93.2017.8.11.0041 AUTOR(A): RODRIGO 

SIMAO DE PAULA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. V Vistos. Considerando que a parte autora não 

apresentou justificativa para sua ausência e de seu patrono na audiência 

de conciliação, APLICO MULTA à parte autora, por ato atentatório à 

dignidade da justiça em valor correspondente a 2% (dois por cento) do 

valor da causa, a ser revertido em favor do Estado de Mato Grosso, nos 

termos do artigo 334, §8º, do Código de Processo Civil. CONCEDO o prazo 

de 15 (quinze) dias para que a parte comprove o pagamento da multa, sob 

pena de inscrição em dívida ativa. Preclusa a via recursal e não 

comprovado o pagamento da multa, OFICIE-SE à Procuradoria Geral do 

Estado para inscrição do débito em dívida ativa, nos termos do art. 77, §3º, 

do Diploma Processual Civil. 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. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020409-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIL XAVIER DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020409-15.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSENIL XAVIER DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOSENIL XAVIER DOS SANTOS, 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

15.12.2013, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação, além de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem 

como combateu o mérito da demanda, pugnando pela improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a 

Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE - DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. NA DEMANDA. Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA 

NOVA ORIENTAÇÃO DO STJ. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta 

a parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 
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ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 15.12.2013, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 25% do membro inferior 
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direito. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

leve a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 70% 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 2.362,50 Total: R$ 2.362,50 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (15.12.2013) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004201-82.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

YASMIN LOREN SOUZA ARRUDA ALMEIDA, LAUREN LUCY SOUZA DE 

ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que Y. L. S. A. A., menor impúbere representado por sua genitora 

LAUREN LUCY SOUZA DE ARRUDA, move em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 25.12.2017, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE - DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. NA DEMANDA. Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA 

NOVA DECISÃO DO STJ. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 
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laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 25.12.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do quadril. Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 
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inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo, 

terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: QUADRIL ESQUERDO: 

*25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 

1.687,50 Total: R$ 1.687,50 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (25.12.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. No 

tocante a Litigância de Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em 

sede de impugnação, não se acha configurada, haja vista a ausência de 

pressupostos que demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte 

(s) autora (s) enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. 

Conceda-se vistas dos autos ao Ministério Público (Artigo 178 do CPC). 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011554-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FERREIRA BRASSAROTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011554-13.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOAO PAULO FERREIRA BRASSAROTO REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOÃO 

PAULO FERREIRA BRASSAROTO, move em desfavor de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente 

de trânsito ocorrido no dia 05.09.2015, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu 

preliminares de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, 

pugnando pela improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A 

parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA A 

SEGURADORA LÍDER. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem 

por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo 

este o responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer 

delas pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da 

indenização, sendo evidente que os valores pagos são compensados 

entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora 

Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, providência que 

apenas iria retardar, de modo injustificado, o encaminhamento do feito, já 

que a Seguradora Líder deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, 

sabe-se que, por força de lei (o que não pode ser alterado por simples 

resolução do CNSP, no caso a de nº 154/2006), as companhias 

seguradoras formam um consórcio, sendo cada uma delas responsável 

pelo pagamento da indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que 

esta providência foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, 

considerando que, normalmente, os beneficiários são pessoas 

hipossuficientes tanto do ponto de vista econômico, quando do ponto de 

vista do assessoramento técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a 

alteração do polo passivo da ação. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 

AUTORAL ILEGÍVEL - REQUISITO PARA FIXAÇÃO DO FORO. AUSÊNCIA 

DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO 

E REGULAR DO PROCESSO. Quanto à questão de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento valido e regular do 

processo, em virtude da juntada de comprovante de residência ilegível, o 

artigo 282 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a 

determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 283, por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014. Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 
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parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 05.09.2015, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do tornozelo 

esquerdo. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 
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responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho 

ou tornozelo terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média 

a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: TORNOZELO ESQUERDO: 

*25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 

1.687,50 Total: R$ 1.687,50 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (05.09.2015) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015181-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015181-59.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBERTO PEREIRA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ROBERTO PEREIRA DE SOUZA move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 12.07.2016, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

PARA A SEGURADORA LÍDER. Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE À PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. A requerida aduz que o documento 

apresentado pela parte autora não é suficiente para comprovar o 

requerimento na esfera administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão 

do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora 

para comparecer à Porto Seguro a fim de proceder com a regulação 

administrativa. No entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 
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chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. 

Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve ser 

suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento da 

ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo ser 

penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 

a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO – 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. REQUISITO 

PARA FIXAÇÃO DO FORO. Quanto à questão de ausência de pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento valido e regular do processo, em 

virtude da juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, o 

artigo 282 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a 

determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 283, por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 12.07.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 
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Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do punho esquerdo. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, intensa a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 75% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: 

PUNHO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre 

R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (12.07.2016) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

No tocante a Litigância de Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em 

sede de impugnação, não se acha configurada, haja vista a ausência de 

pressupostos que demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte 

(s) autora (s) enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023920-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA FERNANDES (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023920-21.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADRIANA APARECIDA FERNANDES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ADRIANA APARECIDA FERNANDES, 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

23.10.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação, além de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem 

como combateu o mérito da demanda, pugnando pela improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a 

Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 
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2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE - DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. NA DEMANDA. Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA INÉPCIA 

DA INICIAL - DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA DECISÃO DO STF. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DA NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO E SUA RECUSA Aduz a requerida que a parte autora 

não logrou êxito em comprovar que efetivou o pedido administrativo. Por tal 

razão, pugna pela extinção do processo, sem julgamento do mérito. No 

entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, senão vejamos: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida, razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada. DA 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO PROCESSAMENTO DA 

DEMANDA – DO CERCEAMENTO DE DEFESA. Assevera a parte 

demandada que “[...] A PETIÇÃO INICIAL ENCONTRA-SE INCOMPLETA, 

POIS NÃO CONSTAM OS DADOS DO VEÍCULO DA PARTE AUTORA, 

impossibilitando a análise dos fatos e pedidos, dificultando a defesa da ré 

[...]. ORA, HÁ DE SE CONVIR QUE SEM OS DADOS DO VEÍCULO, NÃO HÁ 

COMO VERIFICAR SE O REQUERENTE PAGOU OU NÃO O SEGURO 

DPVAT DE SEU VEÍCULO, E CONSEQUENTEMENTE, SE TERIA DIREITO AO 

RECEBIMENTO DO PREMIO GARANTIDO AOS CASOS DE INVALIDEZ, 

MORTE OU REEMBOLSO DE DESPESAS”. Da análise acurada dos autos 

constata-se cuidar de ação de cobrança de seguro DPVAT, em 

decorrência de acidente de trânsito que ocasionou a invalidez permanente 

do requerente. Pode-se afirmar que razão não assiste a seguradora 

requerida, haja vista todas as vítimas de acidente causado por veículo 

automotor, ou por sua carga, em vias terrestres – do motorista aos 

passageiros até os pedestres, ou seus beneficiários, no caso de morte do 

acidentado – têm direito a receber a indenização do DPVAT (Seguro de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre), 

sendo que as indenizações são pagas individualmente e independem da 

apuração dos culpados, ainda que o veículo causador do acidente não 

esteja em dia com o pagamento do DPVAT ou não possa ser identificado. 

Assim sendo, REJEITO a preliminar de da ausência de documentos 

indispensáveis ao processamento da demanda. Inexistindo mais 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 
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com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 23.10.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do ombro direito. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 50% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - 

OMBRO DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 1.687,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 
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pagamento da importância R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (23.10.2016) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

No tocante a Litigância de Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em 

sede de impugnação, não se acha configurada, haja vista a ausência de 

pressupostos que demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte 

(s) autora (s) enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022861-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA ANTONIA DE SOUZA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022861-95.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIELA ANTONIA DE SOUZA E SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que DANIELA ANTONIA 

DE SOUZA E SILVA, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 12.10.2016, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu 

preliminares de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, 

pugnando pela improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A 

parte autora impugnou a contestação. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA 

DOCUMENTAÇÃO Aduz a parte requerida que a parte autora colacionou 

aos autos petição com protocolo de recebimento de processo 

administrativo. Contudo deixou de juntar os documentos que devem instruir 

o referido processo. Desta forma, ausente a comprovação do 

requerimento administrativo. Ao final, pugnou pela intimação do autor para 

que compareça à Seguradora, apresentando a documentação devida. No 

entanto, cabe ressaltar que não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Depreende-se disso, que a 

ausência de comprovação da propositura de processo administrativo, não 

obsta o acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que 

lhe assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de intimação e REJEITO a preliminar supradita. DA 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO POLO PASSIVO. Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. AUSÊNCIA 

DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 
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interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DO 

LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA LEI 6.194/74 

Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou qualquer 

documento conclusivo no que tange ao direito de receber a íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para 

apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de tal forma a 

requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, de uma 

simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em momento 

algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “Art 5º - O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Além 

disso, no caso em tela, verifica-se que o acidente foi devidamente 

comprovado mediante Boletim de Ocorrência juntado à fl. 19. Desta forma, 

REJEITO a preliminar suscitada. Inexistindo mais preliminares, passo a 

análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 12.10.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 
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pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 10% da estrutura 

craniofacial. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, 

torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com 

prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, 

cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde 

que haja comprometimento de função vital terá a vítima direito a 100% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, residual a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 10% sobre 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: ESTRUTURA CRÂNIO-FACIAL: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

13.500,00 *10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 Total: R$ 1.350,00 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 1.350,00 (mil 

trezentos e cinquenta reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (12.10.2016) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036810-55.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LILIAN MARTINS DA SILVA VIEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LILIAN MARTINS DA 

SILVA VIEIRA, move em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, alegando, em suma, que foi vitima 

de acidente de trânsito ocorrido no dia 16.11.2016, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise 

do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, 

do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Alega a seguradora ré, em síntese, que 

falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO 

AO ART. 5º, §5º DA LEI 6.194/74 Alega a parte requerida que “(...) o autor 

não apresentou qualquer documento conclusivo no que tange ao direito de 

receber a íntegra do teto indenizatório no que se refere à invalidez de 

caráter permanente, vez que não trouxe aos autos laudo do IML, 

documento imprescindível para apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, 

que agindo de tal forma a requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 
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6.194/74. No entanto, de uma simples leitura do mencionado dispositivo, 

extrai-se que, em momento algum, ele faz exigência da juntada do laudo do 

IML, verbis: “Art 5º - O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Além 

disso, no caso em tela, verifica-se que o acidente foi devidamente 

comprovado mediante Boletim de Ocorrência juntado à fl. 19. Desta forma, 

REJEITO a preliminar suscitada. Inexistindo mais preliminares, passo a 

análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. Assevera a seguradora que “No caso dos autos, não 

se vislumbra qualquer dos requisitos exigidos pela norma processual, 

inexistindo pagamento do seguro obrigatório por parte do proprietário do 

veículo, este não tem direito ao recebimento da indenização decorrente do 

mesmo”. Cinge-se em alegar impossibilidade de pagamento da indenização 

à vítima de acidente de trânsito quando o pagamento do prêmio está em 

atraso. Consigna-se ser desprovida de amparo legal a alegação da 

demandada de que a ausência de pagamento do prêmio do seguro em 

questão afasta o direito da vítima de pedir indenização. É pacífico o 

entendimento de que o atraso no pagamento do seguro não impossibilita o 

seu recebimento pelo beneficiário, conforme a Súmula 257 do E. STJ: "A 

falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização". Referido 

entendimento não difere pelo fato de a vítima ser ou não proprietária do 

veículo. Nesse sentido: “ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO 

- DPVAT - COBRANÇA. 1. A ausência da comprovação do pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório (DPVAT) não autoriza a recusa do 

pagamento da indenização respectiva, mesmo nos casos em que a vítima 

é o proprietário do veículo inadimplente. Súmula 257, do C. Superior 

Tribunal de Justiça. 2. A indenização deve ser graduada conforme a perda 

da capacidade física do segurado em decorrência do acidente sofrido. 3. 

Na fixação da verba honorária deverá o juiz garantir condigna e justa 

remuneração do advogado da parte vencedora. Sentença mantida. 

Recursos improvidos”. (Apelação n.º 0001843-46.2011.8.26.0541, Rel. 

Des. Felipe Ferreira, 26.ª Câm.Dir.Priv., j. em 19.12.12, v.u.) “APELAÇÃO. 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE 

PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. RECUSA DE 

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

(STJ). RECURSO DA RÉ NESSA PARTE IMPROVIDO. A ausência de 

pagamento do prêmio não afasta o direito à indenização, ainda que a vítima 

seja a proprietária do veículo, conforme jurisprudência sedimentada na 

Súmula 257 do C. STJ.” (Apelação n.º 1023039-15.2014.8.26.0100, Rel. 

Des. Adilson de Araujo, 31.ª Câm.Dir.Priv., j. 12.5.15, v.u.) Oportuno 

ressaltar que referida súmula encontra-se em plena vigência, mesmo após 

a edição da Resolução CNSP nº 273/2012, que previu no art. 12, § 7.º, ser 

dispensável o pagamento da indenização ao proprietário inadimplente. A 

Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a 

pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela 

Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 16.11.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 
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2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre as lesões 

apresentadas e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do 

joelho direito. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda completa da mobilidade de um quadril, joelho 

ou tornozelo, terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

intensa a perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 

25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: JOELHO DIREITO: 

*25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 

2.531,25 Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (16.11.2016) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003171-12.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

KENNEDY SOARES DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que KENNEDY SOARES DE SOUZA move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 02.02.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE - DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. NA DEMANDA. Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 
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154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DO 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – DA QUITAÇÃO DA LESÃO NO MEMBOR 

INFERIOR DIREITO EM OUTRO PROCESSO – DO PAGAMENTO JUDICIAL 

OCORRIDO NOS AUTOS N° 1003535-72.2016.8.11.0002 QUE TRAMITOU 

NA 04ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE EM DECORRÊNCIA DE OUTRO 

ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE FICAR TOTALMENTE INVÁLIDO POR 

DUAS VEZES A matéria preliminar se confunde com o mérito e como tal 

será apreciada. DA INÉPCIA DA INICIAL – DA NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA DECISÃO 

DO STF. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta não 

lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DA NÃO 

COMPROVAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO E SUA RECUSA Aduz a 

requerida que a parte autora não logrou êxito em comprovar que efetivou 

o pedido administrativo. Por tal razão, pugna pela extinção do processo, 

sem julgamento do mérito. No entanto, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, senão vejamos: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida, razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada. 

Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em sede de contestação e também ao ID: 13306589 a parte 

requerida traz a baila a informação de que a parte autora ingressou com 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT na 4ª Vara Cível de 

Várzea Grande, sob o n° 1003535-72.2016.8.11.0002, decorrente de 

outro acidente. Alega que, nos referidos autos, a parte requerente 

recebeu a título de indenização o valor de R$ 5.568,75 (cinco mil 

quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) por 

invalidez ocorrida no mesmo membro que nestes autos alega estar 

lesionando novamente. Em consulta ao PJe, ao analisar os documentos 

juntados aos autos n° 1003535-72.2016.8.11.0002, da 4ª Vara Cível de 

Várzea Grande – MT, tem-se que, efetivamente o autor sofreu dois 

acidentes distintos, ambos com dano anatômico ou funcional, sendo que, 

nos dois acidentes os danos sofridos atingiram o joelho esquerdo. 

Conforme prova produzida no presente feito (id. 12927556), o dano 

sofrido pelo autor se enquadra na tabela do DPVAT em “Danos Corporais 

Segmentares - Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo” onde o percentual de perda está estabelecido em 25%. Além 

disso, o laudo aponta o grau de incapacidade como média (50%). 

Conforme se vê, no primeiro acidente, já indenizado, o grau de 

incapacidade decorrente da perda anatômica e/ou funcional do joelho 

esquerdo foi graduada como intensa (75%), enquanto que, no segundo 

sinistro, objeto desta demanda, o grau de incapacidade do membro foi 

graduado como médio (50%) (id.2927556). Diante deste quadro a perda 

que o autor teve neste segmento corporal continua sendo a mesma para o 

fim de enquadramento na tabela DPVAT. Tratando-se de danos 

segmentares que acometeram o mesmo segmento corporal (joelho 

esquerdo) apenas seria devida nova indenização caso demonstrado o 

aumento do grau de incapacidade, como por exemplo de residual, leve ou 

média no primeiro acidente para intensa no segundo sinistro, o que não é o 

caso dos autos. Ademais, mesmo neste caso seria devida indenização 

apenas no valor da diferença apurada. Assim, o autor já recebeu a 

indenização que lhe é devida correspondente ao dano corporal segmentar 

com perda anatômica e/ou funcional completa do joelho esquerdo, 

descabendo o recebimento de nova indenização em razão de danos 

corporais no mesmo segmento corporal sem demonstração de 

enquadramento diverso na tabela DPVAT. Nesse sentido: Apelação cível. 

Seguros. DPVAT. Ação de cobrança. Autor vítima de dois acidentes 

distintos. Embora possível o recebimento de mais de uma indenização do 

seguro DPVAT, não é possível o recebimento de nova indenização quando 

o dano corporal com perda anatômica e/ou funcional referir-se ao mesmo 

segmento corporal, sem que demonstrado enquadramento em grau de 

incapacidade superior ao do primeiro sinistro. Caso concreto onde o grau 

de incapacidade definitiva da vítima foi enquadrado como intenso já no 

primeiro acidente. Segundo acidente que afetou o mesmo segmento 

corporal com idêntica graduação do grau de incapacidade. Apelo não 

provido. (Apelação Cível Nº 70077081966, Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 26/04/2018). 

(destaquei) Desta forma, diante do exposto, com fulcro no artigo 269, I do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. CONDENO a parte requerente 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com 

a verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.200,00,00 (mil e duzentos reais) 

para o (a) requerido (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do 

CPC, sendo que ficará isenta das custas processuais por ser 

beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a 

exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do 

artigo 98, § 3° do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no capitulo 6, seção 16, item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001103-89.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAFAEL BATISTA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que RAFAEL BATISTA DA SILVA move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 03.12.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise 

do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, 

do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO PARA SEGURADORA LÍDER. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS – DEVOLUÇÃO – PENDÊNCIA DOCUMENTAL A 

requerida aduz que o documento apresentado pela parte autora não é 

suficiente para comprovar o requerimento na esfera administrativa. Por tal 

motivo, requer a suspensão do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a 

intimação da parte autora para comparecer à Porto Seguro a fim de 

proceder com a regulação administrativa. No entanto, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. AUSENCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA NÃO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA 

DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO 

E REGULAR DO PROCESSO. REQUISITO PARA FIXAÇÃO DO FORO. 

Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 282 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 283, por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 
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na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 03.12.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 
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2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do joelho esquerdo e 

25% do halux esquerdo (dedão do pé esquerdo). Dessa forma, a invalidez 

permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo, terá a vítima 

direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 75% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Ocorrendo Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé terá a vítima direito a 10% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, leve a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% 

sobre 10% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto 

para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - JOELHO 

DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 

= R$ 2.531,25 HALUX - DEDÃO PÉ ESQUERDO: *10% sobre R$ 13.500,00 

= R$ 1.350,00 *25% sobre R$ 1.350,00 = R$ 337,50 Total: R$ 2.868,75 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 2.868,75 

(dois mil oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (03.12.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003316-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORALINA CARNEIRO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003316-68.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DORALINA CARNEIRO DE CARVALHO RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que DORALINA CARNEIRO DE 

CARVALHO, move em desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 09.08.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu preliminares 

de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, pugnando pela 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi 

quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A parte autora 

impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a 

análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, 

§ 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os 

juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

PÓLO PASSIVO PARA SEGURADORA LÍDER . Inicialmente, observo que 

as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA INÉPCIA 

DA INICIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À 

PROPOSITURA DA AÇÃO. O promovido aduz que inexiste causa de pedir, 

vez que a petição inicial é inepta porque não traz os elementos 

necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo. A petição inicial contém as características necessárias a 

amparar a tutela jurisdicional pleiteada pelo autor, quais sejam, clareza e 

logicidade, estando em consonância com o disposto no art. 319 e incisos 

do CPC, não se me afigurando, in casu, qualquer das hipóteses elencadas 

no parágrafo primeiro do art. 330, acima transcrito. Insta observar, ainda, 

a respeito, que “a petição inicial só deve ser indeferida, por inépcia, 

quando o vício apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa do réu, 

ou a própria prestação jurisdicional” (STJ-3ª Turma, Resp 193.100-Rs, rel. 

Min. Ari Pargendler, j. 15.10.01, não conheceram, v. u., DJU 4.2.02, p. 

345), o que, como visto, não é o caso dos autos. Em linhas gerais, a 

possibilidade jurídica do pedido, enquanto condição da ação é apurada 

sob o aspecto de haver previsão no ordenamento jurídico pátrio, 

levando-se em conta a pretensão formulada na inicial e a causa de pedir. 
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No caso em tela existe coesão entre a pretensão e causa petendi, 

portanto REJEITO a preliminar de inépcia da inicial. DA AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS ESSENCIAIS À REGULAÇÃO DO SINISTRO – 

DOCUMENTOS ILEGÍVEIS. Assevera a parte demandada que “[...] EMBORA 

NÃO ELENCADOS NO ROL DOS DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À 

PROPOSITURA DA AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT, A 

APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS DO DOCUMENTO DE CADASTRO NO 

REGISTRO GERAL DE PESSOAS FÍSICAS (RG) E DO CADASTRO DE 

PESOAS FÍSICAS (CPF), É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA A 

SEGURADORA REQUERIDA, QUE NECESSITA DESSES DOCUMENTOS 

PARA PROCEDER À REGULAÇÃO DO SINISTRO [...]. Da análise acurada 

dos autos constata-se que a cópia da Carteira Nacional de Habilitação da 

autora, juntada ao Id: 11754083 encontra-se perfeitamente legível. Assim 

sendo, REJEITO a preliminar de ausência de documentos essenciais à 

regulação do sinistro. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE 

TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. REQUISITO 

PARA FIXAÇÃO DO FORO. Quanto à questão de ausência de pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento valido e regular do processo, em 

virtude da juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, o 

artigo 282 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a 

determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 283, por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. SATISFAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM ESFERA ADMINISTRATIVA 

- CARENCIA DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - DAMS. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que houve o efetivo pagamento da 

cota parte devida a requerente. Com relação à falta de interesse de agir, 

cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber, se houver, saldo remanescente do seguro obrigatório DPVAT, o 

que se mostra útil e necessário no caso concreto. Ademais, a matéria 

preliminar se confunde com o mérito e como tal será apreciada. Inexistindo 

mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 09.08.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 
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e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre as lesões 

apresentadas e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do 

membro superior direito. Dessa forma, a invalidez permanente do autor 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: MEMBRO SUPERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 

Considerando que já houve pagamento em sede administrativa no valor de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

resta um saldo remanescente no valor de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e 

sete reais e cinquenta centavos) a ser indenizada. No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (09.08.2017) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023257-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ALVES SANTIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023257-72.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAURO ALVES SANTIAGO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MAURO ALVES SANTIAGO, move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 16.10.2016, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO Aduz a parte requerida que a parte 

autora colacionou aos autos petição com protocolo de recebimento de 

processo administrativo. Contudo deixou de juntar os documentos que 

devem instruir o referido processo. Desta forma, ausente a comprovação 

do requerimento administrativo. Ao final, pugnou pela intimação do autor 

para que compareça à Seguradora, apresentando a documentação 

devida. No entanto, cabe ressaltar que não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 
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COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Depreende-se disso, que a 

ausência de comprovação da propositura de processo administrativo, não 

obsta o acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que 

lhe assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de intimação e REJEITO a preliminar supradita. DA 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO POLO PASSIVO. Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE 

DE AGIR Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse de agir necessário a propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DO 

LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA LEI 6.194/74 

Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou qualquer 

documento conclusivo no que tange ao direito de receber a íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para 

apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de tal forma a 

requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, de uma 

simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em momento 

algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “Art 5º - O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Além 

disso, no caso em tela, verifica-se que o acidente foi devidamente 

comprovado mediante Boletim de Ocorrência juntado à fl. 19. Desta forma, 

REJEITO a preliminar suscitada. Inexistindo mais preliminares, passo a 

análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 
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comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 16.10.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do ombro esquerdo. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 50% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: 

OMBRO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre 

R$ 3.375,00 = 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (16.10.2016) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012306-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012306-82.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DEVAIR PEREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que DEVAIR PEREIRA DA SILVA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 25.02.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise 

do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, 

do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. NA DEMANDA. Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem, por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL Aduz a 

seguradora ré que “[...] a representação processual da parte autora está 

irregular, vez que trata -se de ação proposta por pessoa analfabeta [...]”. 

No entanto, em que pese o Registro Geral juntado ao ID: 6160427 constar 

a informação de que o requerente é “não alfabetizado”, os demais 

documentos juntados, sendo esses a Carteira de Trabalho e o Boletim de 

Ocorrência, bem como o termo de audiência juntado aos autos, constam a 

assinatura do autor, o que afasta a alegação de irregularidade da 

representação. Desta forma, REJEITO a preliminar suscitada. DA INÉPCIA 

DA INICIAL - DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

NECESSIDADE / ADEQUAÇÃO – DA NOVA DECISÃO DO STF . Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 
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salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 25.02.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do ombro direito. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, intensa a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 75% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: 

OMBRO DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (25.02.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036834-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036834-49.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE PEREIRA DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO 

os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender 

os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 20/02/2019 às 08h32min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 02. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001491-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVILASA XIMENES MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ALVES RIBEIRO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001491-89.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA EVILASA XIMENES MELO RÉU: PAULO ALVES RIBEIRO Vistos etc. 

Certifique-se a Secretaria se houve o recolhimento das custas pela autora 

na forma deferida. Considerando que o requerido não foi devidamente 

citada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 04/12/2018 às 

11h30min, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. 

CITE-SE o requerido por HORA CERTA, tendo em vista a evidente tentativa 

de ocultação. No mais, determino o integral cumprimento da decisão 

anteriormente proferida nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 935292 Nr: 52195-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GARCIA DE ARAUJO, GAUDENCIA MARIA DE 

ALMEIDA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO AURELIANO DA SILVA, SONIA DE 

OLIVEIRA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ELIAS - OAB:77115/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para Devolução de Autos:

Impulsiono os autos intimando para que o advogado nominado devolva os 

autos abaixo elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob 

as penas legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

Carga ao advogado: GALIANA CAMPOS CASTRO RONDON

Data da Carga: 30/10/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 865134 Nr: 5697-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE DA CRUZ XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER GETULIO PEDROTTI JUNIOR, 

FERNANDA MENDES DE OLIVEIRA PEDROTI, ANDREA SILVA DO 

NASCIMENTO, MARIA DE LOURDES AUGUSTA DELGADO, BRUNO 

RODRIGUES FRAGA, LEONE STEFANY GALVÃO SILVA, 

EMPREENDIMENTOS CUIABÁ DE IMÓVEIS LTDA, WILSON HISSAO 

NINOMIYA, KATYUSCIA FARINY DE CARVALHO, ANTONIO OLIVEIRA 

DOS SANTOS, MARA LÚCIA DA COSTA MARQUES NINOMIYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.344/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA SOARES FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14.610/MT, Silvia Soares Ferreira da Silva - 

OAB:14610-MT

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial 

de justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1070731 Nr: 55710-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDO DE SOUZA QUEIRÓZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVRALANNES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559/MT, GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - 

OAB:17.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA

Data da Carga:06/11/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 759179 Nr: 11465-80.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER DISNEI ROCKEBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE THIAGO ROCKENBACH, RITA 

TEREZINHA KUHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE SBRISSIA - 

OAB:56849, IGOR XAVIER ARMÊNIO PEREIRA - OAB:38607-PR, RAFAEL 

SBRISSIA - OAB:38236/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, KLEBER JORGE JUNIOR - OAB:20778/O

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: ANTONIO GOULART GUIMARÃES NETO

Data da Carga:06/11/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 933971 Nr: 51427-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CURSINO FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO STÁBILE PIOVESAN
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIA REGINA CURSINO FERRAZ 

- OAB:3020/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SILVEIRA - 

OAB:118.942 OAB/RJ

 Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para se manifestarem 

acerca da Carta Precatória devolvida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 849774 Nr: 52934-72.2013.811.0041

 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: CAMERA AGROALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROMERCANTIL AFG DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anaximenes Ramos Fazenda - 

OAB:46202/RS, FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - OAB:18660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENZO RICCI FILHO - 

OAB:5232/MT, GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - 

OAB:12358, VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - OAB:12839

 INTIMAÇÃO da parte interessada para comparecer na secretaria para 

retirar Certidão de Objeto e pé, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 395726 Nr: 30625-96.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER BASCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN F. F. PAVONI - 

OAB:6.525 MT, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: WELBER MARCOS DE SOUSA MIRANDA

Data da Carga:06/11/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 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 - 

OAB:4.667-O/MT, SAMUEL RICHARD DECKER NETO - OAB:4965/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: CRISTIANY GUIRRA CORTE

Data da Carga:06/11/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 804380 Nr: 10846-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EURICO MARQUES 

LUZ - OAB:OAB/MT 6.070

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte executada se 

manifestasse a respeito da penhora. Desta forma impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para se manifestar requerendo o que de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1261691 Nr: 24975-87.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA ANDREANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ RENATO PACKER POZZOBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, HELOISA ALMEIDA PRADO TAVARES DE 

MELLO GRANJA - OAB:20358/MT, MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - 

OAB:15.935, RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - OAB:OAB/MT 

15728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: ANTONIO GOULART GUIMARÃES NETO

Data da Carga:06/11/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 109851 Nr: 1271-36.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA ANDREANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABUR PNEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Rogério Tsukassa de 

Maeda - OAB:20912 PR

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: AMANDA PIRES COSTA

Data da Carga:06/11/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 878450 Nr: 15778-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS RENATO MIRANDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer na secretaria para retirar 

Certidão de Crédito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 818769 Nr: 25088-80.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON POIARES RAFFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTES, NOBRE SEGURADORA 

DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9.235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT, VITOR 

ALMEIDA SILVA - OAB:14252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA BRUNO LEMOS - 

OAB:6664, ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - OAB:7413, 
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Lucineide Maria de almeida - OAB:OAB/SP 72.973, LUDIMILA PAULA 

PEREIRA - OAB:14803/MT, MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - 

OAB:4.626, MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23748/PE

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA

Data da Carga:06/11/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 897700 Nr: 28080-77.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA CORREA DURANTE, HD 

ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E IMOVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO SAINT MIKHAEL, ALMERINDA 

ALVES WARMLING, ELVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LORDES SOARES 

ORIONE E BORGES - OAB:4807 B/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843, ALE ARFUX JUNIOR - OAB:6.843/MT, NELSON WILLIANS 

FRATONI RODRIGUES - OAB:128.341, Romulo Romano Salles - 

OAB:335.528

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: ALE ARFUX JUNIOR

Data da Carga:06/11/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 769876 Nr: 22871-98.2012.811.0041

 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: CRISTIANO ANDRADE DE FREITAS BAPTISTELA, 

EVELINE DOS SANTOS TEIXEIRA BAPTISTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE S/A, GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MENDES MULLER AFFI - 

OAB:9022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104 A, HELIO NISHIYAMA - OAB:12919, JOÃO 

CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP, JOÃO CARLOS POLISEL 

- OAB:12909/O-MT

 Intimação para Devolução de Autos:

Considerando que os autos código 768976 e 767191 estão apensos, e 

que se trata de prazo comum, impulsiono os autos intimando para que o 

advogado nominado devolva os autos abaixo elencados a esta Secretaria, 

no prazo de 03 (três) dias, sob as penas legais, além da busca e 

apreensão e comunicação a Ordem dos Advogados – OAB.

Carga ao advogado: MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR

Data da Carga: 25/10/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 767191 Nr: 19998-28.2012.811.0041

 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: CRISTIANO ANDRADE DE FREITAS BAPTISTELA, 

EVELINE DOS SANTOS TEIXEIRA BAPTISTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. D. G. CONSTRUTORA, GINCO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MENDES MULLER AFFI - 

OAB:9022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE PAULO SERVIO DA 

SILVA - OAB:20.298-A, GISELLE PAULO SÉRVIO DA SILVA - 

OAB:308.505/SP, HELIO NISHIYAMA - OAB:12919, JOÃO CARLOS DE 

LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Intimação para Devolução de Autos:

Considerando que os autos código 768976 e 767191 estão apensos, e 

que se trata de prazo comum, impulsiono os autos intimando para que o 

advogado nominado devolva os autos abaixo elencados a esta Secretaria, 

no prazo de 03 (três) dias, sob as penas legais, além da busca e 

apreensão e comunicação a Ordem dos Advogados – OAB.

Carga ao advogado: MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR

Data da Carga: 25/10/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 920020 Nr: 43458-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXACT SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 6.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 7161

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 43199 Nr: 12464-19.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABÁ TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA BAESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA 

FERREIRA DA SILVA - OAB:19662/O, ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIVELTO BORGES JÚNIOR - 

OAB:8.674

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o 

laudo pericial, no prazo de 15 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038821-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA REGINA SANTOS OAB - MT11040/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038821-23.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA DE BRITO RÉU: INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT Vistos etc. 

Verifica-se que o presente processo foi distribuído equivocadamente a 

este juízo, pois foi endereçado à Vara da Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá-MT. Com essas considerações, conheço a incompetência deste 

juízo e DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para conhecer, 

processar e julgar a presente ação, em favor de uma das Varas 

Especializadas em da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, para 

onde determino a remessa deste feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

08/11/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038504-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO DE FATIMA SOUSA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038504-25.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARIO DE 

FATIMA SOUSA JUNIOR Vistos etc. Em síntese, a parte autora alega que, 

concedeu ao réu um financiamento no valor de R$ 13.000,00 (treze mil 

reais), a ser restituído por meio de 36 prestações mensais, com 

vencimento final em 09/06/2020, mediante Contrato de Financiamento nº 

0101499033 para Aquisição de Bens, garantido por Alienação fiduciária. 

Aduz que o réu deixou de cumprir com as obrigações contratada, não 

mais efetuando o pagamento das prestações a partir da data de 

09/07/2019, incorrendo em mora. Pugna o requerente pela busca e 

apreensão do bem que lhe foi dado em garantia. O Provimento nº 

004/2008/CM, criou a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Vara com competência exclusiva em 

direito bancário, conforme artigo 1º, inciso I, verbis: “Art. 1º. Atribuir, com 

fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 

96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição 

Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na 

Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro 

anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes.” Mas adiante no §1º prevê que as ações oriundas de 

alienação fiduciária e financiamento devem tramitar nas referidas varas, 

vejamos: “§ 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por 

exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida.” Pelo acima exposto, vê-se que o Provimento nº 04/2008/CM, fixou 

especificamente, que a Vara Especializada em Direito Bancário é 

competente para processar e julgar entre outras ações, aquelas que 

decorrem do contrato de alienação fiduciária e financiamento. No caso em 

tela o pedido possui natureza tipicamente bancária, de modo que a 

competência para seu processamento é exclusiva de uma das Varas 

Bancárias desta Comarca. Feitas essas considerações, conheço a 

incompetência desta Vara e DECLINO, ex officio, a competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor 

de uma das Varas de competência bancária desta Comarca de Cuiabá/MT, 

para onde determino a remessa deste feito. Anote-se, inclusive na 

distribuição, intimando-se as partes. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

08/11/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038198-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DONIZETI NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES FERREIRA NETO OAB - MT0006508A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM CRISTINA GONZALEZ MENDONCA MOTT DE ARRUDA 

(REQUERIDO)

CECILIA MARIA MOTT GALVAO DE ARRUDA BARRIENTOS (REQUERIDO)

PEDRO SERGIO BARRIENTOS (REQUERIDO)

TANIA CRISTINA LAMESA MOTT GALVAO DE ARRUDA (REQUERIDO)

FERNANDO MOTT GALVAO DE ARRUDA (REQUERIDO)

RENATO MOTT GALVAO DE ARRUDA (REQUERIDO)

ANA CLAUDIA MARUSCHI MOTT DE ARRUDA (REQUERIDO)

GIOVANNI MOTT GALVAO DE ARRUDA (REQUERIDO)

JOAO DENILSON FABRICIO (REQUERIDO)

EDUARDO GALVAO DE ARRUDA FILHO (REQUERIDO)

MARIA CRISTINA MOTT GALVAO DE ARRUDA FABRICIO (REQUERIDO)

DOMINIQUE PINHEIRO GALVAO DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038198-56.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

SERGIO DONIZETI NUNES REQUERIDO: JOAO DENILSON FABRICIO, MARIA 

CRISTINA MOTT GALVAO DE ARRUDA FABRICIO, GIOVANNI MOTT 

GALVAO DE ARRUDA, MIRIAM CRISTINA GONZALEZ MENDONCA MOTT 

DE ARRUDA, PEDRO SERGIO BARRIENTOS, CECILIA MARIA MOTT 

GALVAO DE ARRUDA BARRIENTOS, FERNANDO MOTT GALVAO DE 

ARRUDA, TANIA CRISTINA LAMESA MOTT GALVAO DE ARRUDA, 

RENATO MOTT GALVAO DE ARRUDA, ANA CLAUDIA MARUSCHI MOTT 

DE ARRUDA, EDUARDO GALVAO DE ARRUDA FILHO, DOMINIQUE 

PINHEIRO GALVAO DE ARRUDA Vistos etc. Da análise dos autos 

observa-se que a Guia de Arrecadação colacionada aos autos por meio 

de ID. 16309957 é referente a Custas e Taxas Finais Remanescentes, uma 

vez que deveriam serem recolhidas as custas iniciais de distribuição. 

Sendo assim, DETERMINO a intimação da parte autora, através de seu 

procurador para que proceda com o devido recolhimento das custas e 

taxas judiciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1037813-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZZIERO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037813-11.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA RÉU: 

GAZZIERO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Despejo por Denúncia Vazia com Pedido de Tutela de Urgência, 

proposta por SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PRETRÓLEO 

LTDA em face de GAZZIERO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Narra à parte autora que é 

proprietária do imóvel comercial situado na Avenida Governador Júlio 

Campos, 1.338, Centro, CEP 78550-2012, Sinop - MT, o qual é constituído e 

destinado à operação de um Posto de Serviços Automotivos e Revenda de 

Combustíveis. Alude que firmou com a ré contrato de locação do imóvel 

supramencionado, e, que acreditando na credibilidade da demandada 

passou a ela a administração do seu posto revendedor com aluguel no 

valor de R$ 4.316,79 (quatro mil trezentos e dezesseis reais e setenta e 

nove centavos). Sustenta que não tem mais interesse em manter a relação 

jurídica com a reclamada, tendo formalizado sua manifestação por meio de 

Notificação Extrajudicial, recebida pela requerida no dia 31/08/2018. 

Explana que findado o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação em 

30/09/2018, a ré continua no imóvel. Pugna pela desocupação do imóvel 

pela requerida, bem como pela sua imissão na posse do imóvel. Com a 

inicial juntou documentos. É o relatório. Decido. Conforme consignado, 

trata-se de Ação de Despejo por Denúncia Vazia com Pedido de Tutela de 

Urgência, proposta por SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PRETRÓLEO LTDA em face de GAZZIERO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos. Inicialmente insta 

consignar que as ações de despejo, tratadas pela Lei do Inquilinato, 

obedecem ao rito ordinário, assim como estabelece o artigo 59 da Lei 

8.245/1991: “Com as modificações constantes deste Capítulo, as ações de 

despejo terão o rito ordinário.” No que tange ao pedido liminar, este tem 

como requisitos o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro deve 

ser entendido como a plausibilidade do direito invocado pelo interessado e 

o segundo como concernente ao fundado receio de que uma parte, antes 

do julgamento da demanda, cause à outra lesão grave e de difícil 

reparação. O pedido de liminar e de tutela antecipada, que antes do Novo 

CPC possuíam requisitos diferentes, tiveram a unificação dos elementos 

nas linhas gerais da tutela de urgência, pela nova lei processual. O art. 

300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela de urgência, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103759/11/2018 Página 145 de 671



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. Tem-se que tais requisitos legais, no 

presente caso, encontram-se configurados em sede de cognição sumária, 

tendo em vista que a autora juntou aos autos o Contrato de Locação de 

Imóvel Comercial e Outras Avenças (ID. 16231763) firmado entre as 

partes, demonstrando assim a existência da relação jurídica. Com efeito, o 

periculum in mora, perfaz caracterizado em virtude dos danos advindos da 

requerida manter a posse do imóvel, uma vez que a autora não tem mais 

interesse na continuidade da relação contratual, sendo devidamente 

notificada para proceder com sua saída do imóvel, conforme se 

depreende da Notificação Extrajudicial e seu respectivo Aviso de 

Recebimento (ID. 16231786). Ademais, com base no art. 57 da Lei 

8.245/91 dita que há a necessidade de prévia notificação para 

desocupação voluntária do imóvel nos contratos de locação por prazo 

indeterminado, cumprido esse requisito pode o contrato ser denunciado 

pelo locador, vejamos: “Art. 57. O contrato de locação por prazo 

indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos 

ao locatário trinta dias para a desocupação.” Portanto, a notificação 

antecedente constitui pressuposto para propositura da ação de despejo, 

em que a atuação jurisdicional se dará pelo não atendimento voluntario do 

pedido de desocupação no prazo legal assinado na denúncia. Por outro 

lado, necessário se faz o cumprimento dos requisitos elencados no art. 

59, da Lei de Inquilinato para a concessão da medida liminar pleiteada, 

vejamos: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as 

ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder - se - á liminar para 

desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte 

contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) 

VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a 

ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação 

comunicando o intento de retomada; (...) Ademais, imperioso observar o 

prazo de 30 dias para o ajuizamento da ação de despejo, contados a partir 

do termino do período para desocupação voluntaria informado na denuncia 

e prestar caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel. Sobre a 

matéria a jurisprudência desta Corte: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE DESPEJO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VERIFICADO – 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE POR TEMPO INDETERMINADO – 

POSSIBILIDADE DE DENÚNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – 

INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO Descabida a alegação de cerceamento de defesa, eis que a 

devolução de prazo requerida foi realizada com a devida aplicação do art. 

221, do NCPC, com a devolução de prazo por tempo igual ao que faltava 

para sua complementação.“Por força do disposto no art. 57 da Lei n. 

8.245/1991, para que se perfectibilize a denúncia vazia de contrato de 

locação não residencial por tempo indeterminado é imprescindível a prévia 

notificação do inquilino, concedendo-lhe 30 dias para desocupação do 

imóvel. - Presente o comprovante da prévia notificação, é de ser mantida a 

sentença que julgou procedente o pedido na presente na ação de 

despejo” (Apelação Cível Nº 70076820505, Décima Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 

22/03/2018).Havendo falta de pagamento dos aluguéis, nos termos do art. 

9º, inc. III da Lei 8.245/91 tem o proprietário do imóvel direito de requerer a 

decretação de despejo do locatário. (Ap 135227/2017, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

1 5 / 0 5 / 2 0 1 8 ,  P u b l i c a d o  n o  D J E  2 2 / 0 5 / 2 0 1 8 ) . 

1010874-54.2017.8.11.0000AGRAVANTE: WILSON DUARTE AGRAVADO: 

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE DESPEJO - CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - 

DENÚNCIA VAZIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - ART. 59, § 1º, 

INCISO VIII, DA LEI Nº. 8.245/1991 - REQUISITOS PRESENTES - 

SUSPEIÇÃO DO JUIZ CONDUTOR DA CAUSA - MATÉRIA NÃO 

ENFRENTADA NO DECISUM RECORRIDO - INDEVIDA SUPRESSÃO DE 

INSTÂNCIA - ART. 146 DO CPC - PROCEDIMENTO NÃO OBSERVADO - 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. 

Cabe a concessão de tutela de urgência para desocupação do imóvel não 

residencial locado por prazo indeterminado quando preenchidos os 

requisitos previstos no artigo 59, § 1º, VIII, da Lei nº. 8.245/1991.Diante da 

devolutividade restrita do Agravo de Instrumento, a apreciação pelo 

Tribunal de matérias que não foram objeto da decisão recorrida é vedada, 

pois implica em supressão de instância e consequente ofensa ao duplo 

grau de jurisdição.A arguição de suspeição do magistrado condutor da 

causa deve observar o procedimento previsto pelo art. 146 do CPC. 

(MARILSEN ANDRADE ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 

31/01/2018, Publicado no DJE 16/03/2018). Portanto, analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento 

da tutela antecipada, ficando o despejo condicionado à prestação de 

caução equivalente a três meses de aluguel, consoante estabelecido no 

art. 59, §1º da Lei 8.245/91. Com essas considerações, analisadas as 

alegações e documentação apresentada, DETERMINO que a parte 

requerida DESOCUPE VOLUNTARIAMENTE o imóvel comercial situado 

Avenida Governador Júlio Campos, 1.338, Centro, CEP 78550-2012, Sinop 

– MT, no prazo de 15 dias. Fica a medida condicionada ao depósito a título 

de caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Não havendo a 

desocupação voluntária no prazo assinalado, expeça-se o Mandado de 

Despejo, o qual deve ser cumprido com toda a cautela que se fizer 

necessária, com diligências de dois (02) Oficiais de Justiça, com reforço 

policial se necessário for, cabendo aos executores da Ordem Judicial todo 

o cuidado que se poderia exigir em situações desta natureza, evitando-se 

tanto quanto possível o conflito ou a contenda física. Caso haja 

necessidade de reforço com Policiais Militares especialmente treinados, 

requisite-se mediante Ofício ao Comando da Polícia Militar desta Comarca 

seja realizado o estudo da situação e indicado os recursos mínimos 

necessários para a execução da Ordem Judicial no menor espaço de 

tempo possível, tudo em conformidade com a Regulamentação levada a 

termo pela Corregedoria Geral da Justiça e Comando Geral da Polícia 

Militar. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, tendo em 

vista a especialidade do rito processual. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Cuiabá-MT, 08/11/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021808-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO PIETRICOSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018755-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODNIR PINTO DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT0010130A-A (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))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006235-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO PROCOPIO DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015252-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE MALICHESKI BELMONT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009005-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUEL VICTOR DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(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 do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016098-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DA SILVA (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038271-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELISSA CAROLINE THURNER DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038271-28.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MELISSA CAROLINE THURNER DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 20/02/2019, às 

08h16min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 06 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021041-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GABRIEL SOMBRA DE ASSIS (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008454-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ASSIS BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004558-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS DA SILVA DOURADO (EXEQUENTE)

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. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 
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protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038271-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELISSA CAROLINE THURNER DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1038271-28.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MELISSA 

CAROLINE THURNER DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 20/02/2019, às 08h16min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 06 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022700-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA MORAIS 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022775-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMYLLA MOURA DE OLIVEIRA LEMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA ARAUJO DIAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA ARAUJO DIAS OAB - MT12863/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038292-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO PIRES (AUTOR(A))

AGRIPINO DE PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038292-04.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

AGRIPINO DE PINHO, MARIA CONCEICAO PIRES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 20/02/2019, às 

08h48min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se os autores na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita aos autores, nos termos da Lei n. 1.060/50, 

bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior 

agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de 

Justiça os meios necessários para o cumprimento das diligências. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 06 de novembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016139-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CELESTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016502-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAYNI FELIX DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038292-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO PIRES (AUTOR(A))

AGRIPINO DE PINHO (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)
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DESPACHO Processo: 1038292-04.2018.8.11.0041. AUTOR(A): AGRIPINO 

DE PINHO, MARIA CONCEICAO PIRES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 20/02/2019, às 08h48min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se os autores na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita aos autores, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 06 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025568-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO RAFAEL LEITE DE CAMPOS (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))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010035-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038325-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIMERE PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038325-91.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALZIMERE PEREIRA LIMA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Designo o dia 20/02/2019, às 09h20min 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação 

desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 06 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020527-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SALES CARDOSO DE ARAUJO (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038325-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIMERE PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1038325-91.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ALZIMERE 

PEREIRA LIMA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Designo o dia 20/02/2019, às 09h20min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 06 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021256-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS BENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034114-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS PINHEIRO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034114-12.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CARLOS PINHEIRO DE ARRUDA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos. Designo o dia 20/02/2019, às 09h52min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 06 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018527-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEDERSON DIAS LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte Requerida para, no prazo comum de 15 dias, se 

manifestarem sobre o laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034114-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS PINHEIRO DE ARRUDA (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)

 

DESPACHO Processo: 1034114-12.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

CARLOS PINHEIRO DE ARRUDA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Designo o dia 20/02/2019, 

às 09h52min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 06 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000479-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038327-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DO ESPIRITO SANTO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038327-61.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIAS DO ESPIRITO SANTO DIAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 20/02/2019, às 10h56min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 06 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038327-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DO ESPIRITO SANTO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1038327-61.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ELIAS DO 

ESPIRITO SANTO DIAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 20/02/2019, às 10h56min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 06 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015836-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR DE SOUSA 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))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012320-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FERREIRA TRIGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/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))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000041-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY CANDIDA DA FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/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))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023121-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS SAVIO DA COSTA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032097-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SOUZA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004236-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAZARENO FERREIRA DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004346-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELBERT PAEZANO PORFIRIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008977-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ALESSANDRO SOUZA PEREIRA DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002745-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON GUSTAVO DE PAULA COSTA (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))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038330-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA PATRICIA MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT19685/O 

(ADVOGADO(A))

JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS OAB - MT17844/O 

(ADVOGADO(A))

Ana Maria Sordi Teixeira Moser OAB - MT0006357A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. B. PARRA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038330-16.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS 

EXECUTADO: A. C. B. PARRA EIRELI - ME Vistos. Considerando o lembrete 

no PJE de que as guias de distribuição não foram arrecadadas, intime-se a 

parte autora para efetuar/comprovar o pagamento, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 290 c/c 321, parágrafo 

único, do NCPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038872-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038872-34.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

AIRTON MARQUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, 

do NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício 

da justiça gratuita, como CTPS, holerite, IRPF, etc., ou recolher as custas 

iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038940-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX ROOSEWELT YULE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA SILVA BRAGA ADDOR OAB - MT0015511A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF, etc., ou recolher as custas iniciais de 

distribuição, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá, 08 de novembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038913-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

XAVIER DA SILVA RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF, etc., ou recolher as custas iniciais de 

distribuição, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá, 08 de novembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024807-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARTINS REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038410-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NISALDO MACAUBA 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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038410-77.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NISALDO MACAUBA DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 20/02/2019, às 11h44min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 
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334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 06 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019891-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UEDER PIRES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013758-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO EXPEDITO RODRIGUES 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038410-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NISALDO MACAUBA 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)

 

DESPACHO Processo: 1038410-77.2018.8.11.0041. AUTOR(A): NISALDO 

MACAUBA DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 20/02/2019, às 11h44min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 06 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008831-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE LAURA DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038656-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFANO RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038656-73.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ESTEFANO RAMOS RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos. Designo o dia 20/02/2019, às 12h00min para audiência 

de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 06 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038656-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFANO RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1038656-73.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ESTEFANO RAMOS RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos. Designo o dia 20/02/2019, às 12h00min para audiência 
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de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 06 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037697-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA PROCOPIO DE PAULA SOBRINHO (AUTOR(A))

ELOI FAUSTINO RODRIGUES (AUTOR(A))

EVANILDA RODRIGUES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

AMADEU CUSTODIO LELIS (AUTOR(A))

REGIANE RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

CELCINA ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA BALBINA JARA (AUTOR(A))

EXPEDITA DE OLIVEIRA LELIS (AUTOR(A))

ADELCIO ANGELICO DE SANTANA (AUTOR(A))

ROSELI BALIEIRO CARNEIRO (AUTOR(A))

HELOISA CRISTINA MARCHESE (AUTOR(A))

SUELI JESUS DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

MANOEL ANACLETO DUARTE (AUTOR(A))

MARIA DE FATIMA ALONSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037697-05.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HELOISA CRISTINA MARCHESE, SUELI JESUS DO NASCIMENTO, 

EVANILDA RODRIGUES DE ALMEIDA, NILDA PROCOPIO DE PAULA 

SOBRINHO, ELOI FAUSTINO RODRIGUES, CELCINA ROSA DA SILVA, 

REGIANE RODRIGUES DE SOUZA, EXPEDITA DE OLIVEIRA LELIS, 

AMADEU CUSTODIO LELIS, MARIA BALBINA JARA, ADELCIO ANGELICO 

DE SANTANA, MANOEL ANACLETO DUARTE, MARIA DE FATIMA 

ALONSO, ROSELI BALIEIRO CARNEIRO RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. Vistos. Designo o dia 11/02/2019, às 10h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se os requerentes na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). Os autores informaram que não tem interesse na realização de 

audiência de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se 

as requeridas também manifestarem desinteresse por meio de petição, 

com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 

334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se as requeridas para 

comparecerem, alertando-as de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertarem contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pelas requeridas, ficam as partes 

cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita aos autores, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Defiro a prioridade da tramitação, nos moldes do art. 

1.048, I, do CPC. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 31 de outubro de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037697-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA PROCOPIO DE PAULA SOBRINHO (AUTOR(A))

ELOI FAUSTINO RODRIGUES (AUTOR(A))

EVANILDA RODRIGUES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

AMADEU CUSTODIO LELIS (AUTOR(A))

REGIANE RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

CELCINA ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA BALBINA JARA (AUTOR(A))

EXPEDITA DE OLIVEIRA LELIS (AUTOR(A))

ADELCIO ANGELICO DE SANTANA (AUTOR(A))

ROSELI BALIEIRO CARNEIRO (AUTOR(A))

HELOISA CRISTINA MARCHESE (AUTOR(A))

SUELI JESUS DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

MANOEL ANACLETO DUARTE (AUTOR(A))

MARIA DE FATIMA ALONSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1037697-05.2018.8.11.0041. AUTOR(A): HELOISA 

CRISTINA MARCHESE, SUELI JESUS DO NASCIMENTO, EVANILDA 

RODRIGUES DE ALMEIDA, NILDA PROCOPIO DE PAULA SOBRINHO, ELOI 

FAUSTINO RODRIGUES, CELCINA ROSA DA SILVA, REGIANE RODRIGUES 

DE SOUZA, EXPEDITA DE OLIVEIRA LELIS, AMADEU CUSTODIO LELIS, 

MARIA BALBINA JARA, ADELCIO ANGELICO DE SANTANA, MANOEL 

ANACLETO DUARTE, MARIA DE FATIMA ALONSO, ROSELI BALIEIRO 

CARNEIRO RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, 

BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS 

S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Vistos. Designo o dia 11/02/2019, 

às 10h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se os requerentes na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Os autores informaram que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se as requeridas também manifestarem 

desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e 

intime-se as requeridas para comparecerem, alertando-as de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

(art. 335, II, CPC). Se não ofertarem contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). 

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pelas requeridas, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita aos autores, 

nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, 
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ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte 

poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Defiro a prioridade da tramitação, nos moldes 

do art. 1.048, I, do CPC. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 31 de outubro de 2018. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1038817-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SANDES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO KNOPP FONSECA OAB - MT16997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESMAEL MARTINS DE ALMEIDA FILHO (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Imissão na Posse com pedido de Tutela de 

Urência ajuizada por Antônio Sandes de Almeida em desfavor de Esmael 

Martins de Almeida Filho, alegando que se tornou proprietário de um imóvel 

residencial, por arrematação extrajudicial e que, não obstante ter adquirido 

o bem, está tolhido da posse, haja vista que o requerido está o ocupando 

indevidamente. Requer a concessão da tutela de urgência a fim de que 

seja deferida a imissão na posse do imóvel localizado na Rua N, casa 23, 

quadra 25, Residencial Mônaco, bairro Parque das Nações, nesta Capital. 

O pedido de antecipação da tutela de urgência merece amparo com base 

nos requisitos legais ínsitos no artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil. Com efeito, a probabilidade do direito exigida pelo caput do artigo 300, 

do Novo Código de Processo Civil, entendida como aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, restou 

demonstrada através da cópia da matrícula do imóvel (ID 16368508), a 

qual já está devidamente registrada a aquisição pelo autor. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Por outro lado, é notória a 

urgência do pedido, vez que aguardar o deslinde da demanda poderá 

causar maiores prejuízos ao autor, como deterioração, etc., já que com a 

ocupação indevida e precária, o réu poderá deixar o imóvel sem 

manutenção, além de dar destinação diversa. Para maior clareza, recorro, 

mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O 

fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o 

elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de 

deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em 

decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição 

mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao 

direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação justifica a 

necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio 

provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] E para 

reforço do entendimento colaciono alguns julgados em casos 

semelhantes: “AGRAVO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL 

COMPRADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – IMISSÃO DEFERIDA EM 

FAVOR DO ADQUIRENTE - PROVA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado que o bem foi adquirido da Caixa 

Econômica Federal e se encontra devidamente transcrito na matrícula do 

imóvel, constitui prova inequívoca da verossimilhança das alegações do 

adquirente, apta a concessão da liminar de imissão na posse”. (AI, 

94218/2012, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 31/10/2012, Data da publicação no DJE 07/11/2012). 

Negritei. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE 

- IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - PROPRIETÁRIO 

SEM POSSE - IMISSÃO DEVIDA - INDENIZAÇÃO SOMENTE POR 

BENFEITORIAS NECESSÁRIAS - POSSUIDOR QUE NÃO SE ENQUADRA NA 

QUALIDADE DE BOA FÉ - DIREITO DE RETENÇÃO AFASTADO - RECURSO 

IMPROVIDO. Uma vez comprovada a propriedade sobre imóvel arrematado 

em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, impõe-se 

imitir o proprietário na posse daquele bem que se encontra indevidamente 

ocupado por terceiro, sendo certo que o direito de propriedade não pode 

ser ilidido por eventual pretensão à permanência no imóvel como 

arrendatário. Não estando configurada a posse de boa fé não há que se 

falar em direito de retenção por benfeitorias, mas apenas em indenização 

pelas necessárias”. (TJMT, Ap, 94114/2011, DESA.MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

29/08/2012, Data da publicação no DJE 06/09/2012). “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - CONCESSÃO DE 

TUTELA ANTECIPADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO FUMUS BONI 

IURIS, PERICULUM IN MORA, PROVA INEQUÍVOCA E VEROSSIMILHANÇA 

DA ALEGAÇÃO - PRELIMINAR - EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA 

AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO - REJEITADA - TÍTULO DE DOMÍNIO 

ADQUIRIDO PELA CEF - IMPOSSIBILIDADE DE USAR, GOZAR E DISPOR DO 

BEM - PERMANÊNCIA INDEVIDA DO BEM COM OUTRAS PESSOAS - 

DISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO EM FASE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA - 

NÃO-CABIMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO. A concessão da tutela antecipada é medida que 

se impõe, estando presentes os requisitos da prova inequívoca que 

convença da verossimilhança do alegado, por meio da escritura pública de 

compra e venda do imóvel, e do fundado receio de dano irreparável, não 

justificando o fato de o legítimo proprietário do imóvel ter que deixar de 

usufruir o bem até o deslinde da ação. O exame, em sede de recurso de 

agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de tutela 

antecipada, restringe-se a verificação dos requisitos necessários para 

sua concessão, sob pena de se adentrar no mérito da questão, o que 

caracterizaria a supressão de instância”. (AI, 35778/2005, DR.PAULO 

MARCIO SOARES DE CARVALHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 14/08/2006, Data da publicação no DJE 28/08/2006). Negritei. 

Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo 

Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para determinar que seja o requerido 

intimado para desocupar voluntariamente o imóvel situado na Rua N, casa 

23, quadra 25, Residencial Mônaco, bairro Parque das Nações, nesta 

Capital, no prazo de quinze dias. Decorrido o prazo sem que haja a efetiva 

desocupação pelo requerido, expeça-se mandado de imissão de posse 

em favor da parte autora. Designo o dia 18/02/2019, às 11h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 

334, § 3º). A parte autora informou que não tem interesse na realização 

de audiência de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada 

se a parte ré também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 

(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, 

CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 08 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033242-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE BERTOLDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033242-94.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SALETE BERTOLDO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Designo o dia 20/02/2019, às 09h04min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 
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verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033242-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE BERTOLDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1033242-94.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SALETE 

BERTOLDO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos. Designo o dia 20/02/2019, às 09h04min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037221-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGO RIBEIRO 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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037221-64.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO RODRIGO RIBEIRO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 20/02/2019, às 08h16min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037221-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGO RIBEIRO 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)

 

DESPACHO Processo: 1037221-64.2018.8.11.0041. AUTOR(A): PAULO 

RODRIGO RIBEIRO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 20/02/2019, às 08h16min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038840-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON MORAIS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038840-29.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NELSON MORAIS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 20/02/2019, às 08h32min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038840-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON MORAIS 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)

 

DESPACHO Processo: 1038840-29.2018.8.11.0041. AUTOR(A): NELSON 

MORAIS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 20/02/2019, às 08h32min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038919-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANALBA DO NASCIMENTO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038919-08.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VANALBA DO NASCIMENTO SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 20/02/2019, às 08h48min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038919-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANALBA DO NASCIMENTO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1038919-08.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VANALBA DO NASCIMENTO SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 20/02/2019, às 08h48min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 875097 Nr: 13483-06.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO MORADA DO PARQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO E ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT

 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.

Proceda-se a correção dos autos para cada volume conter 200 laudas.

Homologo da desistência da produção da prova pericial postulada pelo 

autor à fl. 294.

A requerida impugna a proposta de honorários periciais, às fls. 295/298 e 

305/306, discordando com o valor atribuído pela perita judicial, 

pretendendo a redução dos honorários e afirmando que o autor quem 

deve arcar com o ônus da prova pericial.

A perita judicial se manifesta, às fls. 302/303, reduzindo os honorários 

periciais para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em detida análise aos autos verifica-se que apesar da requerida, 

questionar o valor fixado nos honorários periciais não trouxe elementos 

que pudessem desconstituir o valor apresentado, assim diante da 

complexidade da matéria a ser periciada não há que se falar em redução 

dos honorários apresentados.

 Assim rejeito a impugnação aos honorários periciais mantendo o valor 

fixado pelo perito de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Por amor ao debate, ressalto que os honorários periciais serão arcados 

pela requerida nos termos do art. 95, caput, NCPC, considerando que 

postulou pela realização da perícia à fl. 203, ademais houve a 

homologação da desistência da realização da perícia pelo autor.

Intime-se a requerida para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, intime-se a perita judicial para dar início a perícia no prazo de 5 

(cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1109659 Nr: 14535-66.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DA 

CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT, JOSÉ ANTÔNIO SALDANHA POMPEU CARDOSO - 

OAB:21046/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANIR MARIA DA SILVA - 

OAB:2.324/MT, JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA - OAB:9776/MT, 

MARAÍZA MARIA MARCON - OAB:12.444/MT, MARIO BODNAR - 

OAB:3.526/MT

 Visto.

 Sobre o pedido do autor de inclusão do município de Cuiabá no polo 

passivo da demanda, intime-se a ré para se manifestar, no prazo de 

quinze dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 930529 Nr: 49580-05.2014.811.0041

 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: MADALENA MATEUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BANRISUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE PADILHA DOS SANTOS - 

OAB:15.962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MANDALITI - OAB:17209

 Visto.

 Intime-se a advogada subscritora da petição de fl. 152, para apresentar 

instrumento procuratório da herdeira Lindinalva, no prazo de quinze dias.

Cumprida a ordem acima, sobre o pedido de habilitação, intime-se o 

requerido, para se manifestar (art. 690, NCPC), no prazo de cinco dias.

Por outro lado, restando ausente a apresentação da procuração, 

cumpra-se a ordem de fl. 151.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 731871 Nr: 28018-42.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER IZIDORO DE OLIVEIRA, VALERIA ILSE 

RAIMUNDO, JOSE MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO TIRONI - 

OAB:16311-B OAB/MS, CARLOS EDUARDO TIRONI - OAB:PR-46256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos.

 Considerando a decisão do STJ (fls. 412/416), expeça-se alvará em favor 

da parte exequente para levantamento de toda quantia disponível nos 

autos.

 Diante da satisfação da obrigação, julgo extinta esta fase de cumprimento 

de sentença, nos termos dos artigos 513 c/c 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil.

 Custas, se houver, pelo executado.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo mediante as 

baixas e anotações de estilo.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 936840 Nr: 53027-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO FRANCISCO EL HAGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VÂNIA APARECIDA VIEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:OABMT 10889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIANA VIEIRA DE SOUZA 

DORILEO - OAB:14217/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, em sendo 

o caso, 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.: 776167 Nr: 29460-09.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOURDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL LUERSEN - 

OAB:14419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA FISCHER 

CAVALCANTE DE MATOS - OAB:16074, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS 

BORGES - OAB:10.430

 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.: 408493 Nr: 432-64.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI COSTA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 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.: 936840 Nr: 53027-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO FRANCISCO EL HAGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VÂNIA APARECIDA VIEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:OABMT 10889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIANA VIEIRA DE SOUZA 

DORILEO - OAB:14217/MT

 Código n. 936840

 Visto.

 A executada peticiona às fls. 262/263 aduzindo que a constrição, via 

Bacenjud, recaiu sobre seu salário, e que por ser impenhorável, requer 

sua imediata liberação.

 É certo que por força do art. 833, IV, do NCPC, “os vencimentos, os 

subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de 

aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as 

quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento 

do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os 

honorários de profissional liberal”, são absolutamente impenhoráveis.

 Pois bem. Analisando os documentos apresentados pela devedora, 

verifica-se que realmente o valor bloqueado de R$ 9.481,21, no banco 

Bradesco é decorrente de seu salário (fls. 264/267 e 271), razão pela qual 

deve ser liberado, assim, determino a expedição de alvará em favor da 

executada.

 No mais, intime-se o exequente para se manifestar sobre a resposta do 

Renajud (fl. 269), no prazo de cinco dias.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de novembro de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABIOA RIBEIRO
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Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1082460 Nr: 2700-81.2016.811.0041

 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: SANTA MARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE RAÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DAMBROS SCHMIDT - 

OAB:11.765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 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.: 882018 Nr: 18027-37.2014.811.0041

 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: ESPOLIO DE RUY FERREIRA DA SILVA, MARU 

RODRIGUES FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARDIF DO BRASIL SEGUROS DE 

PREVIDÊNCIA S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDER BERNARDES - 

OAB:15.604 OAB/MT, WANDER MARTINS BERNARDES - OAB:15604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884, ANTONIO ARY FRANCO CESAR - OAB:123514, RICARDO 

KAWASAKI - OAB:15729/MT, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11.260

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 886489 Nr: 20896-70.2014.811.0041

 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: RAFAEVERSON FIDELIS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A OPERADORA DE TELEFONIA 

MÓVEL(CLARO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, MAISA PIRES VIDAL - OAB:21600/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/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 Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1110847 Nr: 15008-52.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITORINO DESSUNTE, IVANILDES DE OLIVEIRA 

DESSUNTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILA APARECIDA MORAIS HENKEMAIER, 

ANDRICO MORAES XAVIER, SEBASTIÃO RIBEIRO DA SILVA FILHO, 

SOLUÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, IVANETE 

GONÇALVES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA LUIZE FERRO - 

OAB:18195/B, LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:16.694A, 

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250-B/MT, WILBER NORIO 

OHARA - OAB:8.261, ZILMA APARECIDA GONÇALVES - OAB:5150-B

 Visto.

 Analisando o sistema Apolo, mais uma vez assiste razão os argumentos 

dos réus Priscila e Andrico de fl. 311, assim devolvo-lhes o prazo acerca 

da decisão de fl. 298, a partir da publicação desse despacho.

 Atente-se a Sra. Gestora acerca da retirada dos processos pelos 

advogados com prazo em curso.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 900997 Nr: 30575-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABÁ RURAL URBANO EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, FÁBIO GRECO, AMAURY FONSECA JUNIOR, SÃO 

JOSÉ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO 54 LTDA, ALBERTO JORGE 

FILHO, MAURO CUNHA SILVESTRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERES BECHARA, BETA 

ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, ADIR MOTA RIBEIRO PINTO, 

JOAO ANTONIO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CARVALHO COELHO 

(DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:DEFENSORA PÚB.

 Vistos.

Apesar do autor se manifestar à fl. 221, postulando pela alteração do polo 

passivo para constar Aniz Bechara como inventariante do Espólio de 

Feres Bechara, não trouxe comprovação de que o mesmo seja 

inventariante ou herdeiro do requerido.

Assim, intime-se o autor para promover a regularização processual de 

Feres Bechara, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 763358 Nr: 15936-42.2012.811.0041

 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: EDINALDO ALVES LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO BERGAMASCHI, BRADESCO SEGUROS 

S/A, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - OAB:5658 - E, FÁBIO 

ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7.344/MT, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Visto.

Os requeridos impugnam a proposta de honorários periciais, às fls. 

976/978 e 980/984, discordando com o valor atribuído pela perita judicial, 

pretendendo a redução dos honorários.

O perito judicial manifesta, às fls. 992/995, reduzindo os honorários 

periciais para R$ 10.150,00 (dez mil cento e cinquenta reais).

Em detida análise aos autos verifica-se que apesar dos requeridos, 

questionarem o valor fixado nos honorários periciais não trouxe elementos 

que pudessem desconstituir o valor apresentado, assim diante da 

complexidade da matéria a ser periciada não há que se falar em redução 

dos honorários apresentados.

 Assim rejeito a impugnação aos honorários periciais mantendo o valor 

fixado pelo perito de R$ 10.150,00 (dez mil cento e cinquenta reais).

Intime-se os peritos judicial para dar início a perícia no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 384734 Nr: 20425-30.2009.811.0041

 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: EUCLIDES OLIVEIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM SEGURADORA S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE MARIA CAMPOS 

MUZZI - OAB:OAB/MT 13.160

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto Zirbes - 

OAB:48.111

 Vistos.

 Considerando a determinação na sentença de fl. 218-v (art. 509, I, NCPC), 

defiro o pedido de fl. 258.

Assim, nomeio como perito o contador DAVI FRANCISCO CRUZ, com 

endereço na Rua N, Ed. Planalto, Apto. 502, bairro Miguel Sutil, Cuiabá/MT, 

podendo ser contatado pelos telefones: 3359-5817 e 9951-5596, 

independentemente de compromisso (art. 466, do NCPC).

 Intime-se o Perito Judicial para apresentar proposta de honorários, no 

prazo de 05 (cinco) dias, e intime-se a parte ré para depositá-los, no 

prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir.

O laudo deverá ser entregue no prazo de trinta dias.

 Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 734854 Nr: 31175-23.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPC, MARIA LUCIANE DE ALMEIDA PRADO CRUZ, 

PAULO JOSE PRADO CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, MARIA ELISA DE OLIVEIRA NOETHEN, 

SALIM JOANDATE SALIM, SANDRA APARECIDA MOREIRA GOMES 

MONTEIRO, SANDOVAL CARNEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NORMELIA OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:, NORMÉLIA OLIVEIRA DA SILVA - OAB:11.967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT

 Visto.

 Não basta a parte apenas requerer o prosseguimento do feito, deve 

indicar precisamente o que pretende, no caso, por não ter localizado o 

endereço da parte ré Sandra Aparecida (fl. 1.073), deverá informar se irá 

desistir do processo em relação a ela, se irá requerer auxílio das 

ferramentas judiciais para localização do endereço, etc.

 Assim, intime-se novamente a parte autora para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de cindo dias, sob pena de extinção.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1329933 Nr: 15615-94.2018.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASK, MIGUEL ANGELO KABBAD, HELGA DE PAULA 

SANTOS KABBAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BRADESCO VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6.057-MT, MIGUEL ANGELO KABBAD - OAB:5717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660

 Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público e, com 

fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na exordial para determinar seja expedido 

alvará judicial autorizando o levantamento da quantia de R$ 74.522,00 

(setenta e quatro mil, quinhentos e vinte e dois reais), conforme pleiteado, 

devendo a parte autora comprovar as despesas realizadas, no prazo de 

30 (trinta) dias, conforme manifestação do Promotor de Justiça.Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, pois incabível na 

espécie. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e anotações pertinentes. 

Cuiabá, 6 de novembro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 801289 Nr: 7720-58.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL FELIPE DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995

 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.: 741000 Nr: 37775-60.2011.811.0041

 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: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MANDU GAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1143445 Nr: 28875-15.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO LUCAS DOS REIS AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCANTARA BARBIERO - OAB:11.854/MT, THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20.957-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-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.: 1329933 Nr: 15615-94.2018.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASK, MIGUEL ANGELO KABBAD, HELGA DE PAULA 

SANTOS KABBAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BRADESCO VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6.057-MT, MIGUEL ANGELO KABBAD - OAB:5717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660

 Considerando que a parte interessada informou número de CPF 

inexistente, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os 

autos a fim de intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, fornecer os 

dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 766261 Nr: 19008-37.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103759/11/2018 Página 160 de 671



TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON MARTINHO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESLEY DUTRA NOLASCO, MARIA A. SAMPAIO 

DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-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.: 133451 Nr: 18931-43.2003.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROPAULO COMERCIO DE DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRANDÃO DE QUEIROZ E LIMA LTDA, JORGE 

LUIS DE CAMPOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1141499 Nr: 28065-40.2016.811.0041

 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: MANUELLA CRISTINA DE LIMA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1088619 Nr: 5523-28.2016.811.0041

 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: CONDOMÍNIO PALÁCIO DO COMÉRCIO, VALDECIR 

CALÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO BIANCARDINI PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4319-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091, ANA PAULA DORILÊO CARDOSO - OAB:OAB/MT 15.652, 

CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA S. 

CAVALLARI REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057, ISABELA CORTESE DE 

OLIVEIRA - OAB:21157/0, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/O

 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.: 1231646 Nr: 15408-32.2017.811.0041

 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: SEDIMAR DE SOUZA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LINO DA SILVA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ORNELLAS DE 

ALMEIDA - OAB:2.030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RYOYU HAYASHI - 

OAB:45425-1 OAB/SP

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1172877 Nr: 41247-93.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA ANDREA MARTINS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 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.: 917635 Nr: 41828-79.2014.811.0041

 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: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH SPEROTTO DA 

SILVEIRA - OAB:51.634/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 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.: 117771 Nr: 6610-73.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA, RAIMAR ABILIO BOTTEGA, JEAN LUIS TEIXEIRA, 

CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CALCÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HUMBERTO CAMPOS 

LEMOS - OAB:5.941/MT, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A, MURILO ESPINOLA DE OLVEIRA LIMA - OAB:3.127A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4.903/MT

 Visto.

 Defiro o pedido de fls. 562, assim procedam-se as exclusões das partes 

ali requeridas.

 Sobre a Impugnação ao Cumprimento de Sentença ofertada pela Reical, 

resta pendente a análise acerca do excesso de execução.

 O cálculo foi apresentado pelo contador judicial à fl. 556, e sobre ele a 

exequente concorda à fl. 568. Já o executado se manteve inerte.

 Pois bem. Observa-se que o expert seguiu os parâmetros do título judicial.
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 Por isso, o valor da dívida, com a multa de 10%, é de R$ 943.749,48, até a 

data da penhora, e não R$ 728.901,79, ainda que em 13/11/2014, como 

declarado pelo devedor (fl. 489-v), não havendo falar em excesso de 

execução.

 Com essas considerações, REJEITO a Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença ofertada pela Reical Indústria às fls. 487/490.

Intimem-se as partes dessa decisão, devendo a exequente dar 

prosseguimento no feito, no prazo de quinze dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 732109 Nr: 28265-23.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTRIEL DE ARAUJO JUNIOR, ARLETE 

GLADE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX DE LAURA DALTRO DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 16.382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13.944, PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:13445-E

 Código n. 732109Visto.Quanto ao pedido de fls. 191/193, o Novo Código 

de Processo Civil elencou na ordem de preferência de penhora o dinheiro, 

conforme artigo 835, I, mas tal verba encontra restrição ao se tratar sobre 

“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, 

os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, 

bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas 

ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador 

autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;” (art. 

833, IV, do NCPC).No caso dos autos, o exequente vem tentando receber 

o seu crédito, restando frustrado, assim, entendo que o desconto de 30% 

sobre pensão da devedora não irá comprometer o seu sustendo e de sua 

família, além disso, utilizamos parte de nossos rendimentos para pagar 

dívidas/compromissos e afins, e proteger integralmente da penhora o 

salário, proventos, remuneração, etc., na forma do art. 833, IV, do NCPC, é 

o mesmo que proteger o próprio devedor.Sobre tais impenhorabilidades, o 

nosso egrégio TJMT jurisprudência têm se posicionado pela relatividade e 

flexibilidade desse dispositivo, visando à efetividade da execução, até 

porque a proteção do judiciário absoluta de tais proventos proporciona um 

enriquecimento ilícito, já que seria cômodo contrair dívidas e depois ter a 

garantia de que seu dinheiro não será da execução, que será informado 

pelo credor.Realizada a penhora, intime-se o devedor, sobre os termos da 

constrição, oportunizando-o, assim, a requer aquilo que entender de 

direito. Intime-se. Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Cuiabá, 07 de 

novembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABIOA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 887908 Nr: 21845-94.2014.811.0041

 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: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN MARCELO DESSBESELL, BARBOSA E 

DALLA ROSA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA 

MOURA - OAB:OAB/MT 13.132, ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - 

OAB:15249-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISTELA FÁTIMA 

MARIZZO NASCIMENTO - OAB:5.408/MT, Tânzila Lopes Olazar 

Reges - OAB:22079/O

 Vistos.

Cumpre registrar que para os procedimentos que deixaram de existir com 

a vigência do novo código de processo civil, o § 1º do art. 1.046 do NCPC 

prevê que as disposições do CPC/1973 se aplicarão às ações propostas e 

não sentenciadas até o início da vigência do novo código.

 Os requeridos apresentam contestação às fls. 188/196, sem preliminares.

Distribuo o ônus da prova, nos termos do art. 373 do NCPC para a lide 

primária.

Fixo como ponto controvertido: qual a dinâmica do acidente; a existência 

ou não de culpa pela parte ré Ivan Marcelo Dessbesell; se os requeridos 

praticaram ato ilício capaz de gerar indenização por danos morais e quais 

os danos sofridos pela autora.

DEFIRO a produção da seguinte prova oral postulada pela parte autora (fl. 

11 oitiva das testemunhas, Alline Garcia Haddad e Maria de Nazaré Costa, 

arroladas às fls. 12. O Advogado do autor deverá intimar as testemunhas 

por ele arroladas do dia, hora e local da realização da audiência, mediante 

carta com aviso de recebimento, devendo juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos três dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (artigo 

455, §§ 1º e 2º do NCPC).

 No mais, indefiro pedido de oitiva de testemunha postulado pelos 

requeridos, considerando que trata-se de procedimento sumário e o rol 

deveria ter sido apresentado no momento da apresentação da 

contestação, nos termos do art. 276 do CPC/73.

DESIGNO a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 11 / 12 / 2018 

às 14 : 00 horas.

 Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 752820 Nr: 4690-49.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL BATISTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ME COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, NILSON 

ALVES DA SILVA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ANTONIO DE ALMEIDA - 

OAB:8444-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Código 752820

Visto.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC).

Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo da 

embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a decisão 

embargada, não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo qual os 

presentes embargos merecem total rejeição, tendo em vista que não se 

prestam para modificar o que foi desfavorável ao embargante.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE 

REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São 

incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das 

situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio 

para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria 

devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 

109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

06/10/2017) negritei

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 

MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA 

VIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 

1180460-3/01 - São José dos Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - 

Unânime - - J. 17.09.2015) negritei.

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de fls. 

276/279, mantendo intacta a sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de novembro de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 430383 Nr: 11165-89.2010.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO BRAITE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO MANOEL DA MATA, HSBC BANK 

BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE RODRIGUES BARROS - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103759/11/2018 Página 162 de 671



OAB:13028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Intime-se o autor para manifestar sobre contestação de fls. 141/142, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Após, concluso os autos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 715724 Nr: 9854-29.2011.811.0041

 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: ANGELO BRAITE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO MANOEL DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para manifestar sobre contestação de fls. 49/50, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Após, concluso os autos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 786950 Nr: 40861-05.2012.811.0041

 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: RICARTE DE FREITAS JÚNIOR, RICARTE DE FREITAS 

NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, R3 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, HYUNDAI MOTOR 

BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:6.745/MT, RENATA DE SOUZA LEÃO - OAB:13511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:MT/8140-B, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.104-A/MT, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15.600/MT

 Código 786950Vistos.Trata-se de Embargos de Declaração opostos por 

Hyundai Motor (fls. 333/336), aduzindo que não é responsável pela 

fabricação do modelo Hyundai I30, mas apenas dos modelos HB20 e 

Creta, assim, não pode responder pelo vício apontado no processo.Ricarte 

de Freitas Júnior e Ricarte de Freitas Neto também manejam recurso, 

requerendo que a condenação da parte ré ao pagamento de indenização 

por dano material (fls. 337/339).Instadas a se manifestarem (fl. 340), as 

respectivas partes embargadas se mantiveram inerte.É o 

necessário.Decido.O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1.022, incisos I e II do NCPC).Pois bem. 

Analisando a sentença embargada não vislumbro tais vícios apontados, 

restando evidente a intenção dos embargantes em rediscutirem a 

matéria.Além disso, não prospera a pretensão das respectivas partes 

Embargantes de que seja atribuído efeito modificativo, eis que não existe 

manifesto erro de julgamento, requisito indispensável para se atribuir efeito 

infringente aos embargos de declaração. Este é o entendimento esposado 

pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, de que dá-se, 

excepcionalmente, efeito modificativo aos embargos declaratórios, quando 

manifesto o erro de julgamento (RSTJ 39/289 e RSTJ 47/275).E ainda: “Em 

caso de manifesto erro de julgamento, admite-se, excepcionalmente, os 

Embargos Declaratórios, com efeitos infringentes, para ra Câmara Cível, 

Data do Julgamento 14/09/2009, Data da publicação no DJE 25/09/2009). 

Negritei.Os embargos não se prestam para modificar decisão que foi 

desfavorável ao Embargante.Com essas considerações, REJEITO os 

embargos de declaração de fls. 333/336 e fls. 337/339, mantendo intacta a 

sentença de fls. 326/332.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 07 de novembro de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 782115 Nr: 35744-33.2012.811.0041

 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: ESPÓLIO DE AMÉLIA DA SILVA COSTA, MARIA 

CAROLINA DA SILVA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DE FREITAS DA SILVEIRA, 

ROSANGELA MARIA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLEY PAESANO DA CUNHA 

GRELLMANN - OAB:3.769 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se a requerida, Rosangela Maria Alves, no endereço especificado à 

fl. 63, nos termos da decisão inicial.

No mais, intime-se a parte autora para informar o endereço do requerido 

Thiago de Freitas da Silveira no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, concluso os autos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 282045 Nr: 6764-52.2007.811.0041

 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: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MATO GROSSO 

LTDA, JOSE RICARDO DE MELO, GUILHERME ANTÔNIO MALUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A/MT, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - 

OAB:3.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, 

SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO - OAB:5.714/MT

 Código 282045

Visto.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC).

Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo da 

embargante é unicamente informar que as partes haviam firmado acordo 

extrajudicial, requerendo a suspensão do processo até o cumprimento do 

pacto.

A embargada se manifesta às fls. 273/275, pugnando pela 

desconsideração do pedido, vez que o embargante já descumpriu o pacto.

 Observa-se assim que não há qualquer discussão acerca de algum ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material na sentença 

prolatada.

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de fls. 

268/271, mantendo intacta a sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de novembro de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 775884 Nr: 29156-10.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA MARQUES DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS LEITE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9.552/MT

 Vistos.

Dando continuidade as provas outrora deferidas, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11 / 12 / 2018 às 14 : 45 horas.

 Fixo o prazo comum de quinze dias úteis para as partes apresentarem rol 

de testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, 

profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e 

endereço completo da residência e do local de trabalho, art. 450, NCPC), 

sob a pena de preclusão. Cumpre registrar que com a nova norma 

processual civil, cabe aos advogados constituídos pelas partes informar 
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ou intimar cada testemunha por si arrolada, do dia, hora e local da 

realização da audiência, mediante carta com aviso de recebimento, 

devendo juntar aos autos, com antecedência de pelo menos três dias da 

data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (artigo 455, §§ 1º e 2º do NCPC). Constará 

na futura intimação a advertência contida no § 1º, do art. 385 do NCPC 

(pena de confesso em caso de não comparecimento ou recusa de depor).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 893480 Nr: 25549-18.2014.811.0041

 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: MDSR, SELMA REGINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANI LUIZ PEREIRA 

RAIMINDI - OAB:6.796/MT, MARLENE FERREIRA DE AGUIAR CÉSAR - 

OAB:15.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO A. VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A/MT

 Vistos

Sobre o pedido de habilitação de fl. 513, intime-se a requerida para se 

manifestar (art. 690, NCPC), no prazo de cinco dias.

Após, os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 860955 Nr: 2474-47.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SALLES DALCIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTÁVIO PINHEIRO DE FREITAS - 

OAB:3.591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Código 860955

Visto.

Quanto aos embargos de declaração de fls. 195/196, opostos por 

Francisco Salles Dalcin, verifica-se que realmente houve equívoco na 

sentença em determinar o abatimento da franquia, vez que foi reconhecida 

a perda total do veículo, e neste caso ela não se aplica, primeiro em razão 

da vedação pela SUSEP (Circular n. 306/2005, art. 9º, § 8º), segundo 

porque não consta na apólice.

No tocante ao embargo manejado por Brasil Veículos (fls. 197/198), vê-se 

que seu argumento também assiste razão, já que o salvado deve ser 

transferido livre e desembaraçado de qualquer ônus, conforme pactuado 

(fl. 14 da apólice – fl. 11).

Assim, ACOLHO os embargos de declaração de fls. 195/196 e fls. 

197/198, ficando a sentença de fl. 193-v assim redigida:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

Ação Ordinária de Cobrança promovida por Francisco Salles Dalcin em 

desfavor de Brasilveiculos Companhia de Seguros, para condenar este ao 

pagamento ao autor de 50% (cinquenta por cento) de 15.000,00 (quinze 

mil e noventa e oito reais), correspondente a 7.500,00 (sete mil e 

quinhentos reais), que deverá ser corrigido pelo INPC, da data do sinistro e 

juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação.

Deverá haver pelo autor a transferência do salvado à requerida, livre e 

desembaraçado de qualquer ônus.

 [...]”.

Permanecem os demais termos da sentença como está lançada.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de novembro de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 749558 Nr: 976-81.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNITO ALVES BORGES, ELENICE CORREA DO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CLAUDIONOR DANTAS GUEDES, 

CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8.085/MT, MAURICIO B. PETRAGLIA JR - OAB:OAB/MT 7.215, 

THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:5.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON DUQUES DOS SANTOS 

- OAB:14.234 / MT, Leonardo Luis Nunes Bernazzolli - OAB:10579, 

VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.906/MT

 Código 749558

Antes de analisar o pedido de justiça gratuita formulado pelo espólio 

requerido, intime-o para comprovar a sua necessidade dos benefícios, 

nos termos da Lei 1.060/50, bem como nos art. 99, §2, NCPC, no prazo de 

5 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de novembro de 2018.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1086925 Nr: 4688-40.2016.811.0041

 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: JANUARIO MANOEL DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUEIROZ - OAB:14843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:44698/MG

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 57408 Nr: 13286-08.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idália Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESP. DE GESNER L. GAHYA, Inv. Maria 

Antonietta M. Gaya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:1412-A/MT, MARILAINE PINHEIRO DE MELLO - OAB:8146-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE HELENA GAHYVA - 

OAB:7.699/MT, LAURA APARECIDA MACHADO ALENCAR - OAB:4639 

MT

 No mais, diante da satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 513 c/c 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.Custas finais, se houver, pela 

executada.Torno sem efeito o Termo de Penhora de fl. 268.Certificado o 

trânsito em julgado, expeça-se um alvará em favor da parte executada 

para levantamento de R$ 5.876,67 (R$ 4.965,53 atualizado + honorário, 

cálculo anexo), e outro alvará em favor da parte exequente para 

levantamento de toda quantia remanescente, e após o pagamento das 

custas, arquive-se o processo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 06 de novembro de 2018.SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 345125 Nr: 15417-09.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEONOR OGLIARI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN C. GODOI 

MELLO - OAB:10050

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT

 Código 345125

Visto.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 487, III, “b”, e 924, inciso II 

do Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as baixa na 

distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de novembro de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 762232 Nr: 14744-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁLVARO JOSÉ ORMOND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL A GAZETA (GRUPO GAZETA DE 

COMUNICAÇÃO )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO DE FREITAS 

CAVALCANTE - OAB:6825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 Código- 762232Vistos.Em razão da certidão de fl.326, proceda a penhora 

on-line nas aplicações do executado, JORNAL A GAZETA LTDA-GRUPO 

GAZETA DE COMUNICAÇÃO, tendo em vista o disposto nos artigos 835, I 

e 854, ambos do NCPC, bem como o que foi regulamentado pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso por meio do disposto no item 2.19.1 

da CNGC. Expeça-se a necessária ordem de bloqueio ao Sistema 

Bacenjud no valor R$ 24.267,95 (vinte e quatro mil duzentos e sessenta e 

sete reais e noventa e cinco centavos) cálculo fl.325. Havendo bloqueio 

de valores suficientes para satisfação do crédito, comunique-se ao 

Departamento de Depósitos Judiciais do TJ/MT, na forma como determina 

os artigos 515 e da CNGC:Art. 515. Confirmado o bloqueio pela instituição 

financeira, o magistrado, utilizando-se de procedimento próprio disponível 

no sistema BacenJud, determinará a transferência para a conta judicial 

única do Tribunal de Justiça do Estado de para se manifestar, no prazo de 

cinco dias.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2018.Sinii Savana 

Bosse Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1054333 Nr: 48501-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRIO MIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ZAMPIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SEBASTIÃO DE 

CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203/MT

 CODIGO-1054333

Visto.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL, promovida por CIRIO MIOTTO, em desfavor de ROBERTO 

ZAMPIERI, em que as partes noticiaram ás fls.94/97 dos autos, que se 

compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a 

extinção do feito.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO a 

execução, com fulcro no artigo 487, III, “b”, e 924, inciso II do Novo Código 

de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as baixa na 

distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 06 de novembro de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1161495 Nr: 36568-50.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL RICHETTI MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização do 

Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de 

redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.700,00 

(dois mil e setecentos reais). O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data evento danoso e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida.Condeno a ré ao pagamento integral das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, § 5, c/c art. 86, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 07 de novembro de 2018.SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 860981 Nr: 2494-38.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, MUDAR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIA ZILLO MARTINI - 

OAB:172402/SP, ELISABETE RUTE RIETH - OAB:10301/MT, XAVIER 

TORRES VOUGA - OAB:154.356/SP

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 928230 Nr: 48360-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUMERCINDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CARDOSO BENINI, ELZA MARIA 

GUERCIO BENINI, ESPÓLIO DE NELSON JOÃO DA SILVA PONCE, PAULO 

SERGIO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE DIAS PIZARRO - 

OAB:5471-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1044108 Nr: 43506-95.2015.811.0041
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 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAULO APARECIDO PAVAN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ANGRA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE 

- OAB:13008/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA RUTE PAES DE BARROS 

MULLER - OAB:14.127/OAB/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, em sendo 

o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à 

expedição do alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1078056 Nr: 240-24.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMILSON SIQUEIRA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida a, no prazo de 5 dias, juntar aos autos o 

comprovante de pagamento do valor remanescente dos honorários 

periciais, sob pena de bloqueio.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1087773 Nr: 5091-09.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAGNER PEREIRA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:OAB/MT 18.609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RAYANNY L MIRANDA NOCETI - OAB:18652, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida a, no prazo de 5 dias, juntar aos autos o 

comprovante de pagamento do valor remanescente dos honorários 

periciais, sob pena de bloqueio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 226763 Nr: 33998-77.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA BESERRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTER CLÍNICA LTDA, ANTÔNIO CARLOS 

ARRUDA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO CAREAGA - 

OAB:6713-B/MT, SIDNEY BERTUCCI - OAB:4319-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE MONTEIRO VIDAL 

- OAB:10112/MT, LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - OAB:7440/MT, 

OCTÁZIA DE OLIVEIRA VIDAL - OAB:341/MT, RICARDO VIDAL - 

OAB:2.679/MT

 "(...) Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de dez dias.(...)".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1032146 Nr: 37799-49.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRYSCILLA JORGE MACHADO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

RENAULT DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERNANDES BERGO - 

OAB:9675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOCALAN 

- OAB:9566/MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo comum de 5 dias, se manifestarem sobre 

a proposta de honorários periciais, sob pena de preclusão da prova 

pretendida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 929728 Nr: 49148-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO DELGADO BARROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDIMILSON MIGUEL DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANK ANTONIO DA SILVA - 

OAB:MT-12372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Sobre o pedido do exequente de fl. 55, indefiro o bloqueio a 

suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a apreensão do 

passaporte do executado, em razão de que não se vislumbra a eficácia da 

medida, e, ainda, afrontam os artigos 8º e 805, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, já que não observam a razoabilidade e a proporcionalidade 

necessárias para resguardar a dignidade da pessoa do executado e 

garantir que a execução ocorra pelo meio menos gravoso. Nesse 

sentido:“[...] Embora o art. 139, IV, do CPC/2015 permita ao juiz determinar 

medidas atípicas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, 

inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, no caso 

vertente algumas das providências determinadas não se mostram úteis ao 

atingimento do fim colimado na execução, notadamente a suspensão da 

CNH e a restrição de saída do país. O direito do credor de ver satisfeito 

seu crédito deve se harmonizar com os princípios da menor onerosidade 

da execução (art. 805 do CPC/2015) e da proporcionalidade e 

razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico (art. 8º do CPC/2015). 

Revelam-se também excessivas as ordens de bloqueio de cartões de 

crédito e de todo e o de 05 (cinco) dias.Expeça-se o necessário. 

.Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1038817-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SANDES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO KNOPP FONSECA OAB - MT16997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESMAEL MARTINS DE ALMEIDA FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Imissão na Posse com pedido de Tutela de 

Urência ajuizada por Antônio Sandes de Almeida em desfavor de Esmael 

Martins de Almeida Filho, alegando que se tornou proprietário de um imóvel 

residencial, por arrematação extrajudicial e que, não obstante ter adquirido 

o bem, está tolhido da posse, haja vista que o requerido está o ocupando 

indevidamente. Requer a concessão da tutela de urgência a fim de que 

seja deferida a imissão na posse do imóvel localizado na Rua N, casa 23, 

quadra 25, Residencial Mônaco, bairro Parque das Nações, nesta Capital. 

O pedido de antecipação da tutela de urgência merece amparo com base 

nos requisitos legais ínsitos no artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil. Com efeito, a probabilidade do direito exigida pelo caput do artigo 300, 

do Novo Código de Processo Civil, entendida como aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, restou 

demonstrada através da cópia da matrícula do imóvel (ID 16368508), a 

qual já está devidamente registrada a aquisição pelo autor. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 
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mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Por outro lado, é notória a 

urgência do pedido, vez que aguardar o deslinde da demanda poderá 

causar maiores prejuízos ao autor, como deterioração, etc., já que com a 

ocupação indevida e precária, o réu poderá deixar o imóvel sem 

manutenção, além de dar destinação diversa. Para maior clareza, recorro, 

mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O 

fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o 

elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de 

deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em 

decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição 

mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao 

direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação justifica a 

necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio 

provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] E para 

reforço do entendimento colaciono alguns julgados em casos 

semelhantes: “AGRAVO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL 

COMPRADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – IMISSÃO DEFERIDA EM 

FAVOR DO ADQUIRENTE - PROVA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado que o bem foi adquirido da Caixa 

Econômica Federal e se encontra devidamente transcrito na matrícula do 

imóvel, constitui prova inequívoca da verossimilhança das alegações do 

adquirente, apta a concessão da liminar de imissão na posse”. (AI, 

94218/2012, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 31/10/2012, Data da publicação no DJE 07/11/2012). 

Negritei. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE 

- IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - PROPRIETÁRIO 

SEM POSSE - IMISSÃO DEVIDA - INDENIZAÇÃO SOMENTE POR 

BENFEITORIAS NECESSÁRIAS - POSSUIDOR QUE NÃO SE ENQUADRA NA 

QUALIDADE DE BOA FÉ - DIREITO DE RETENÇÃO AFASTADO - RECURSO 

IMPROVIDO. Uma vez comprovada a propriedade sobre imóvel arrematado 

em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, impõe-se 

imitir o proprietário na posse daquele bem que se encontra indevidamente 

ocupado por terceiro, sendo certo que o direito de propriedade não pode 

ser ilidido por eventual pretensão à permanência no imóvel como 

arrendatário. Não estando configurada a posse de boa fé não há que se 

falar em direito de retenção por benfeitorias, mas apenas em indenização 

pelas necessárias”. (TJMT, Ap, 94114/2011, DESA.MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

29/08/2012, Data da publicação no DJE 06/09/2012). “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - CONCESSÃO DE 

TUTELA ANTECIPADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO FUMUS BONI 

IURIS, PERICULUM IN MORA, PROVA INEQUÍVOCA E VEROSSIMILHANÇA 

DA ALEGAÇÃO - PRELIMINAR - EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA 

AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO - REJEITADA - TÍTULO DE DOMÍNIO 

ADQUIRIDO PELA CEF - IMPOSSIBILIDADE DE USAR, GOZAR E DISPOR DO 

BEM - PERMANÊNCIA INDEVIDA DO BEM COM OUTRAS PESSOAS - 

DISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO EM FASE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA - 

NÃO-CABIMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO. A concessão da tutela antecipada é medida que 

se impõe, estando presentes os requisitos da prova inequívoca que 

convença da verossimilhança do alegado, por meio da escritura pública de 

compra e venda do imóvel, e do fundado receio de dano irreparável, não 

justificando o fato de o legítimo proprietário do imóvel ter que deixar de 

usufruir o bem até o deslinde da ação. O exame, em sede de recurso de 

agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de tutela 

antecipada, restringe-se a verificação dos requisitos necessários para 

sua concessão, sob pena de se adentrar no mérito da questão, o que 

caracterizaria a supressão de instância”. (AI, 35778/2005, DR.PAULO 

MARCIO SOARES DE CARVALHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 14/08/2006, Data da publicação no DJE 28/08/2006). Negritei. 

Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo 

Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para determinar que seja o requerido 

intimado para desocupar voluntariamente o imóvel situado na Rua N, casa 

23, quadra 25, Residencial Mônaco, bairro Parque das Nações, nesta 

Capital, no prazo de quinze dias. Decorrido o prazo sem que haja a efetiva 

desocupação pelo requerido, expeça-se mandado de imissão de posse 

em favor da parte autora. Designo o dia 18/02/2019, às 11h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 

334, § 3º). A parte autora informou que não tem interesse na realização 

de audiência de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada 

se a parte ré também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 

(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, 

CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 08 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030880-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030880-22.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de 

Fazer ajuizada por Victor Hugo Vidotti em desfavor de Telefônica Vivo 

S/A, com pedido de tutela de urgência, para que seja determinada a 

imediata exclusão do nome do autor do cadastro de proteção ao crédito. 

Consta na inicial que o autor é usuário dos serviços prestados pela 

requerida, por meio de telefonia fixa, todavia, na data de 20 de fevereiro 

de 2018, realizou inúmeras tentativas de cancelamento do plano. Aduz 

que mesmo após a formalização do pedido de cancelamento do plano, a 

requerida encaminhou fatura cobrando serviços não utilizados. Relata a 

requerida inseriu o nome do autor no cadastro de proteção ao crédito de 

maneira indevida. 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 
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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 mesmo após a solicitação de 

cancelamento dos serviços, a requerida continuou expedindo faturas e, 

indevidamente, incluiu o nome do autor no cadastro de proteção ao 

crédito, razão pela qual, pugna pela concessão da tutela de urgência, para 

que seja determinada a exclusão da restrição em nome do autor. Em juízo 

de cognição sumária, os documentos acostados aos autos indicam a 

probabilidade do direito do autor, tendo em vista a negativação do nome do 

autor (ID nº 15385909), bem como diante da comprovação de solicitação 

de cancelamento do contrato de prestação de serviços, sem o retorno da 

parte requerida. Do mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez que o 

perigo de dano consiste no fato de a permanência da negativação implicar 

em restrição do crédito do autor. Não restando evidenciado o perigo de 

irreversibilidade da medida. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da 

tutela de urgência, determino a expedição de ofício para que o banco de 

dados do SERASA e congêneres, no prazo de 05 (cinco) dias, exclua o 

nome da autora de seu banco de dados, 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 

04/12/2018, 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. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035206-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUMINAR MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA MARCELINO DE CARVALHO ABUL HISS OAB - SC14598 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREMIUM CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035206-25.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço para a realização das diligências dos atos, sob pena de 

devolução da carta precatória sem o devido cumprimento. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032542-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO DIA DIA LTDA - ME (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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036248-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO MAURITANIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA MARIA RAMOS DRUTA OAB - 196.251.388-20 (REPRESENTANTE)

JOSE ALEXANDRE LOURENCO GOMES OAB - RJ111649 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERCÍLIA DE BARROS MACIEL (REQUERIDO)

 

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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036519-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI PEDRESKI RONFIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036519-21.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Designo a audiência para a oitiva da testemunha Juliana M. F. Juliani, para 

o dia 23/04/2019, às 14:15 horas. Nos termos do art. 455, § 1º, do Código 

de Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, devendo juntar cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, com 

antecedência mínima de 03 (três) dias em relação à audiência. 

Comunique-se o juízo deprecante, prestando as informações. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031180-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSÉ LUSTOSA DA SILVA (REQUERENTE)

IRACEMA FURTADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DELFINA DA ROCHA OAB - MT21054/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR PAULO LUSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLORENTINO APARECIDO MARTINS OAB - MT0009659A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ERIKA FURTADO LUSTUOSA DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031180-81.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cumpra-se na forma deprecada. Designo a audiência para a oitiva da 

testemunha Erika Furtado Lustuosa da Silva, para o dia 23/04/2019, às 

14:30 horas. Nos termos do art. 455, § 1º, do Código de Processo Civil, 

cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, devendo juntar cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, com 

antecedência mínima de 03 (três) dias em relação à audiência. 

Comunique-se o juízo deprecante, prestando as informações. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030938-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JUAREZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES TEIXEIRA OAB - MT0018512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL CANDIDO SOUZA (REQUERIDO)

 

Diante da informação do AR juntados aos autos, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007414-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA ROCHA DASTSCH (REQUERIDO)

 

Diante da informação do AR juntados aos autos, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013541-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK VICTOR CAPRINI (AUTOR(A))

VALDECIR CAPRINI (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 e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013297-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO HEBER PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012921-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. A. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280/O (ADVOGADO(A))

MARIA HELENA ALVES SANTIAGO OAB - 971.784.541-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013779-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FIRMINO (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015102-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015080-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MARIA DE SANTANA CORONEL (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 e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 
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referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013355-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUCILEIDE MATOS DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008096-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Diante da manifestação do perito judicial, impulsiono o feito para proceder 

a intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, manifestar nos 

autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015302-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA DE ARAUJO MARQUES (AUTOR(A))

JOAO DE DEUS GUERREIRO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MENDES VILAS BOAS OAB - MT0010121A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015302-87.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico opôs Embargos de 

Declaração da sentença que julgou procedente o pedido formulado, 

alegando a existência de omissão ante a ausência de enfrentamento dos 

argumentos deduzidos no processo. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis 

quando houver na decisão judicial, obscuridade ou contradição, quando 

for necessário suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, 

nos termos do art. 1022 do CPC. No caso dos autos, não prosperam os 

argumentos trazidos pelos embargantes, na medida em que a decisão 

lançada nos autos não está eivada de qualquer omissão, contradição, 

obscuridade ou ambiguidade que ampare a presente inconformidade, já 

que os fundamentos da decisão – sejam eles de fato ou de direito – estão 

expostos de maneira clara e precisa; tampouco a sua conclusão implica 

em erro de julgamento. Conforme é sabido, não é necessário que a 

sentença se pronuncie sobre todos os temas debatidos, visto que, no 

caso em especifico, foram expostas na decisão o suficiente para o 

entendimento do posicionamento desta magistrada. Sobre o tema, o 

Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que é 

desnecessário o pronunciamento individualizado de todas as questões 

suscitadas se o julgador apresentou argumento suficiente para decidir 

integralmente a demanda. É o que se depreende do julgado in verbis: 

“Cumpre afastar a alegada ofensa ao art. 535 do CPC, eis que o Tribunal 

de origem se manifestou de forma clara e fundamentada sobre a 

responsabilidade da União pelo ajuizamento equivocado da execução 

fiscal nos valores originais, não havendo que se falar em omissão. É 

cediço que o julgador não precisa se manifestar sobre todos os 

argumentos deduzidos pelas partes, desde que haja fundamentação 

suficiente para por fim à lide na forma do art. 93, IX, da Constituição 

Federal.” (REsp 1242889/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 15/04/2011). Não há que 

se falar em omissão ou contradição, uma vez que os embargantes 

pretendem tão somente a rediscussão da matéria não sendo cabível, 

nesse caso, os Embargos de Declaração. Nesse sentido tem decidido o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA 

CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INCOMPROVAÇÃO – 

ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – PRETENSÃO DE REEXAME 

DE PROVAS – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS 

DESPROVIDOS. Para o acolhimento dos embargos de declaração, até 

mesmo para fins de prequestionamento de dispositivos 

infraconstitucionais, impõe-se a presença de algum dos vícios elencados 

no artigo 620 do Código de Processo Penal, o que não se evidencia na 

presente hipótese, por que o acórdão decidiu a lide em todos os pontos 

controvertidos, de forma clara e fundamentada como exige o artigo 93, 

inciso IX, da Constituição da República. Considerando que a finalidade dos 

embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a 

substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a questão 

decidida. Embargos conhecidos e desprovidos. (TJMT, ED 21532/2016, 

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016) Ademais, é 

importante ressaltar que os Embargos não são substitutos do recurso de 

Apelação ou de Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual 

irresignação dos embargantes deverão ser levada para nova apreciação, 

sendo os embargos somente cabíveis nos casos expressos do Código de 

Processo Civil. Isto posto, ante a inexistência de erro material, 

obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada REJEITO os embargos 

ID 12081935, e mantenho integralmente a sentença ID 11985430. 

Expeça-se o necessário. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015915-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON ABADE 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015915-10.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Analisando detidamente os presentes autos, verifico que fora anexado 02 

(duas) contestações (ID – 4869251 e 4869273). Assim, determino que se 

intime o requerido para que no prazo de 10 (dez) dias, esclareça qual 

contestação deve constar nos presentes autos. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007198-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Iacy de Figueiredo Fontoura Antunes Maciel (EXEQUENTE)

GISELE MARQUES DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE MARQUES DE ARRUDA OAB - MT20174/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE SANTOS LUZ (EXECUTADO)
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Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para cumprir a decisão judicial retro, 

no prazo de quinze dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025730-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN BARBOSA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003674-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA MILITINA DA SILVA NUNES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003674-67.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de ID nº 11482610, determino a intimação pessoal 

e via DJE da parte autora, para informar o interesse no prosseguimento do 

feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de extinção do processo. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000070-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTIAGO DOS SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000070-98.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de ID nº 11605613, determino a intimação pessoal 

e via DJE da parte autora, para informar o interesse no prosseguimento do 

feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de extinção do processo. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035737-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELE DE OLIVEIRA BRILHANTE (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))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003045-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a certidão lançada nos autos na data de 08/08/2018 

encontrava-se equivocada, motivo pelo qual procedemos a sua 

retificação. Desta forma, considerando a necessidade de intimação das 

partes via DJE, procedo a nova intimação da parte Requerente, para, 

querendo, impugnar os termos da defesa apresentada nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016735-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONDES SARTOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT OAB - MT0007286A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

INXU GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

GELVANI ANDREI GALASSI (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016735-58.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cumpra-se na forma deprecada. Designo a audiência para a oitiva da 

testemunha Gelvani Andrei Galassi, para o dia 28/11/2018, às 14:15 

horas. Nos termos do art. 455, § 1º, do Código de Processo Civil, cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo, devendo juntar cópia da correspondência de intimação 

e do comprovante de recebimento, com antecedência mínima de 03 (três) 

dias em relação à audiência. Comunique-se o juízo deprecante, prestando 

as informações. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007826-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE DE JESUS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010874-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))
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Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015975-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE SIMAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1015975-80.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 4694922), requerendo 

o que entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE 

CASTRILLON Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1031456-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMNIO EDIFCIO MAISON ISABELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA DO CARMO RIBEIRO OAB - MT16460/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON TADEU BASTAZINI (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029665-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA MECANAUTO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT0004111A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1051273 Nr: 47061-23.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUMILAME DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido 

(fls.152/171), ora apelante, desta forma, procedo à intimação do apelado, 

para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 976594 Nr: 12445-22.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONÉSIMO BEZERRA DE ARAÚJO, LÁSARA LIMA DE 

ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRAJ - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

AJUDA MÚTUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARIA GREFE DE MELO 

SANT ANA - OAB:12158

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO MARÇAL RIBEIRO 

- OAB:OAB/PR 62467

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelos 

requerentes( fls 220/233), ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação 

do apelado, para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido 

recurso.

 Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1017001 Nr: 30568-68.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIELY JESUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

(CLARO TV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:14.994-A

 Certidão

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva.

Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da parte 

Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1171687 Nr: 40859-93.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIO CESAR CESTARI PENASSO EPP, GCLP COMERCIO 

DE ROUPAS EIRELI, GL COMERCIO E CONFECÇÃO DE LINGERIE EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA HERING, LINX SISTEMAS E 

CONSULTORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CESAR CESTARI PENASSO 

- OAB:18427/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. André Peruzzolo - 

OAB/SP 143.567 - OAB:, Dr. Ricardo Pereira Portugal Gouvêa - 

OAB/SP 16.235 - OAB:, MARCELO DE AGUIAR COIMBRA - 

OAB:138.473, MARCELO MENIN - OAB:153.342/SP

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação das partes informando o desinteresse na 

produção de outras provas, indefiro o pedido formulado às fls. 422/423, 

dou por encerrada a instrução processual e determino o cancelamento da 

audiência designada.
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Intimem-se as partes para apresentarem os memoriais, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1014052 Nr: 29315-45.2015.811.0041

 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: MISAEL JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO TAKASE - 

OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado às fls. 163/166 e determino a expedição de 

alvará para liberação dos valores vinculados à conta judicial, devendo o 

valor de R$ 11.231,56 (onze mil duzentos e trinta e um reais e cinquenta e 

seis centavos) ser levantado por Carlos Alberto Takase (CPF nº 

929.912.701-87, Banco do Brasil, Agência 4043-6, Conta Corrente nº 

32.024-2).

 Com o levantamento dos valores, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1038155 Nr: 40655-83.2015.811.0041

 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: ALEX FRANCISCO ORLANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

FREIRE - OAB:11660-MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para, 

no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a proposta de honorários 

periciais juntada aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1118797 Nr: 18252-86.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONIVALDO ANTONIO HANSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - OAB:12058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes do novo 

endereço do médico perito, Dr. GLEISSON OSCAR LIBARDI JUNIOR, onde 

se realizará a perícia médica, designada para o dia 21/11/2018, às 13h30, 

qual seja Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 381, bairro centro norte (em 

frente ao banco Santander), clínica DEXTRA MED.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001035 Nr: 23895-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRUCKS CONTROL SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNINZAO TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS WILLYAN MARTINS - 

OAB:47560

 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 a parte autora para no 

prazo de 05 (cinco) dias manifestar o interesse no prosseguimento do 

feito, requerendo o que entender de direito.

Jhony O. Silva- Estagiário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 220277 Nr: 28625-65.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI, RONIMARCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOPOLO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Firmino Gomes Barcelo - 

OAB:4.770-B, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar o 

executado, da restrição de bens em seu nome via BACENJUD, para em 5 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1034537 Nr: 38910-68.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHANHLLI DE PAULA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DAVID REINALDO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CUSTODIO DE 

CARVALHO - OAB:9508 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:4.111/MT

 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 de AR juntado 

aos autos.

Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1297844 Nr: 7794-39.2018.811.0041

 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: ARITANA AGROPECUÁRIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON HUDSON CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ARAGÃO DOS SANTOS - 

OAB:346192/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução de AR juntado 

aos autos.

Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000308 Nr: 23616-73.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA DE OLIVEIRA NASCIMENTO ME, 

ADRIANA PAULA DE OLIVEIRA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DAS GRAÇAS DE 
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SOUZA BUENO - OAB:OAB/MT 20.911/O, DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:11167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo 

requerente(fls. 75/84), ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do 

apelado, para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido 

recurso.

 Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1042048 Nr: 42561-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITAL DENTE ODONTOLOGIA LTDA - ME, DENTE FACIL 

ODONTOLOGIA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA DE CASSIA LEMES PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13.296/MT, diogo ibraim campos - OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO ANDRE VIVAS DA 

SILVA - OAB:15.981/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo 

requerente(20/24), ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do 

apelado, para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido 

recurso.

 Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1007896 Nr: 26777-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZF COMUNICAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CELSON FERREIRA DE 

LIMA - OAB:6120/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Joaquim Felipe Spadoni - 

OAB/MT 6.197 - OAB:, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar o 

executado, da restrição de bens em seu nome via BACENJUD, para em 5 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros. Outrossim, impulsiono 

estes autos para intimar a parte exequente para dar andamento ao feito, 

requerendo o que de direto, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1051824 Nr: 47346-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZF COMUNICAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CELSON FERREIRA DE 

LIMA - OAB:6120/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar o 

executado, da restrição de bens em seu nome via BACENJUD, para em 5 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros. Outrossim, impulsiono 

estes autos para intimar a parte exequente para dar andamento ao feito, 

requerendo o que de direto, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 994523 Nr: 20835-78.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS SILVA COCARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DIVACI DA SILVA SALVADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UEBER ROBERTO DE CARVALHO 

- OAB:4.754/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR APARECIDO BUSIQUIA 

- OAB:11564-A/MT, VINICIUS MANOEL - OAB:318862/SP

 Certifico que tentei contato com o advogado da parte executado por 

telefone e em todas as tentativas não obtive resposta. Desta forma, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado VINICIUS MANOEL a devolver os 

autos em cartório IMEDIATAMENTE, uma vez que fez carga em 

28/09/2018, nos termos do art. 107 e art. 234, do CPC, sob pena de 

BUSCA E APREENSÃO dos autos.

 Thatyane C. Olmedo – Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1088965 Nr: 5689-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JENIFFER VIANA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS GRAÇAS SILVA COCARELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS MANOEL - 

OAB:318862/SP

 Certifico que tentei contato com o advogado da parte executado por 

telefone e em todas as tentativas não obtive resposta. Desta forma, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado VINICIUS MANOEL a devolver os 

autos em cartório IMEDIATAMENTE, uma vez que fez carga em 

28/09/2018, nos termos do art. 107 e art. 234, do CPC, sob pena de 

BUSCA E APREENSÃO dos autos.

 Thatyane C. Olmedo – Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 967783 Nr: 8158-16.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA LUZO BRASILEIRA LTDA, PAULO 

ROBERTO HIDALGO MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZEU DO NASCIMENTO 

NASSARDEM - OAB:11338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON LATORRACA BARBOSA - OAB:4978 MT

 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 AR juntado 

aos autos.

Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 56090 Nr: 1486-46.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. L. DAMASCENA IND. ME, ADEBALDO 

BRILHANTE LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DE SOUZA CORREIA - 

OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/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
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 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1088965 Nr: 5689-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JENIFFER VIANA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS GRAÇAS SILVA COCARELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS MANOEL - 

OAB:318862/SP

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por Jenifer Viana de Almeida 

em desfavor de Maria das Graças Silva Cocarelli.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Recebo os presentes embargos e determino a suspensão do processo 

principal, conforme art. 1.052, do Código de Processo Civil.

 Cite-se o embargado para contestar a ação no prazo de 10 (dez) dias, de 

acordo com o art. 1.053, do Código de Processo Civil.

Apensem-se os autos ao de nº 20835-78.2015.811.0041 (cód. 994523).

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos 

autos o competente instrumento de procuração.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004177-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V.A.C. RIBEIRO - ME (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:

PATRICIA CRISTINA ARRUDA MIRANDA (RÉU)

Outros Interessados:

HELISAINE CRISTINI RIBEIRO (TESTEMUNHA)

 

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 MANDADO DE CITAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA 06 

Diligência: ID. JUST. GRATUITA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DA DÉCIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA 

DE CUIABÁ - MT. PROCESSO n. 1004177-54.2018.8.11.0041 Valor da 

causa: $4,312.17 ESPÉCIE: [PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]->MONITÓRIA 

(40) POLO ATIVO: Nome: V.A.C. RIBEIRO - ME Endereço: AVENIDA 

JOINVILLE, 12, Qd 15, CPA I, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-090 POLO 

PASSIVO: Nome: PATRICIA CRISTINA ARRUDA MIRANDA Endereço: RUA 

MAUÉS, 13, CPA I, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-075 FINALIDADE: EFETUAR 

A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte autora 

consistente no valor de R$4,312.17. No mesmo prazo, poderá o polo 

passivo interpor embargos, que se processarão nos mesmos autos, 

independentemente de penhora, e suspenderão a eficácia do mandado 

monitório. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado da juntada do 

mandado aos autos do processo. 2. Constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos (art.701, § 2º, do 

CPC). 3. A resposta 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). 5. Efetuando o pagamento no prazo indicado, ficará o polo passivo 

isento das custas processuais. (art. 701, §1º, CPC). CUIABÁ, 8 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038839-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEISILAINE SILVA VALENTIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038893-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MAZARELLO MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA CHATEAUBRIAND OAB - MT0015038A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENELSON ALESSANDRO NONATO (REQUERIDO)

ROGERIO SILVEIRA (REQUERIDO)

OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038893-10.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o 

recolhimento das custas de distribuição, sob pena de devolução da carta 

precatória sem o devido cumprimento. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038408-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGUAS GUARIROBA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103759/11/2018 Página 175 de 671



CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MS19635 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA CAPILE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038408-10.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o 

recolhimento das custas de distribuição, sob pena de devolução da carta 

precatória sem o devido cumprimento. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038511-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ZANCAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZENAIDE SILVEIRA SAVIO OAB - SP123708 (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA THEOPHILO RIBEIRO DA SILVA OAB - SP156888 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HADELASSO - INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO JUNIOR SPIGAROLI OAB - 229.161.638-24 (PROCURADOR)

JULIANA MARTINS SILVEIRA CHESINE OAB - 310.956.608-70 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038511-17.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cumpra-se na forma deprecada. Designo a audiência para a oitiva das 

testemunhas Márcia Regina Rodas Catarino e Ana Paula dos Santos, para 

o dia 23/04/2019, às 14:45 horas. Nos termos do art. 455, § 1º, do Código 

de Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, devendo juntar cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, com 

antecedência mínima de 03 (três) dias em relação à audiência. 

Comunique-se o juízo deprecante, prestando as informações. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037904-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE FREIRE TEIXEIRA OAB - MT0015662A (ADVOGADO(A))

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ VARGAS PINTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037904-04.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente como mandado. 

Comunique-se o juízo deprecante, prestando as informações. Após, 

devolvam-se os autos ao juízo deprecante, mediante as formalidades 

legais. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037841-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZARIFI DIB DARWICHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALI MOHAMAD DARWICHE OAB - RS80150 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA MARIA DE CAMPOS SAADEDDINE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037841-76.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir 

integralmente com os requisitos do art. 260, II, do Código de Processo Civil, 

acostando aos autos a cópia do despacho judicial, da petição e do 

instrumento do mandato conferido ao advogado, sob pena de devolução 

da carta precatória sem o devido cumprimento. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038186-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO-OESTE COMERCIO DE ACESSORIOS DA MODA - EIRELI 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA ARRUDA OAB - MT0016336A (ADVOGADO(A))

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT0015869A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONVEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACO - 

EIRELI - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

SUZINEIDE CESARINA DA CRUZ (TESTEMUNHA)

PETRONIEL DA SILVA CAMPOS ROCHA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038186-42.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cumpra-se na forma deprecada. Designo a audiência para a oitiva das 

testemunhas Suzineide Cesarina da Cruz e Petroniel da Silva Campos 

Rocha, para o dia 23/04/2019, às 15:00 horas. Nos termos do art. 455, § 

1º, do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, devendo juntar 

cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, 

com antecedência mínima de 03 (três) dias em relação à audiência. 

Comunique-se o juízo deprecante, prestando as informações. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037633-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FARES GUILHERME LEAL CHALUB NETO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT0012333A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO JOSE DE MATOS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037633-92.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança por Quebra Contratual alternativa com 

Cobrança de Débitos Atualizados ajuizada por Fares Guilherme Leal 

Chalub Neto ME em desfavor de João José de Matos e Centro Nefrológico 

de Tangará da Serra Ltda.. Diante da análise dos documentos anexados 

ao processo, verifica-se que não houve a comprovação do recolhimento 

das custas/taxas judiciais. Desse modo, intime-se a parte autora para 

recolher e/ou apresentar a guia de custas/taxas judicias devidamente 

paga, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037657-23.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ELISLAINE SOARES CARDOSO MONTEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES OAB - MT0007573A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO PEREIRA DE MENDONCA (EXECUTADO)

JOSE EUDES MACIEL ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037657-23.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Elislaine 

Soares Monteiro em desfavor de Eduardo Pereira de Mendonça e José 

Maciel Arruda. 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038197-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. F. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO 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 1038197-71.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Rescisória de 

Contrato de Prestação de Serviços com Pedido de Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Letícia da Silva Ferreira Viana representada por 

Franciel dos Santos Viana em desfavor de NET Serviços de Comunicação 

S/A. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 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). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1033148-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NSG CONSTRUCAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES NETO OAB - 711.024.341-91 (REPRESENTANTE)

GALIANA CAMPOS CASTRO RONDON OAB - MT8858/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA BRUM LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033148-83.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Fruição Graciosa de Imóvel na 

Forma de Cobrança de Locatícios ajuizada por NSG Construções Civis 

Ltda. em desfavor de Sandra Brum Lopes. Em síntese, informa a parte 

autora que firmou contrato de compra e venda com a requerida, de um 

imóvel situado na Avenida Ipiranga, nº 1593, Condomínio Residencial 

Montserrat, Bairro Goiabeiras, Cuiabá/MT, todavia, diante da inadimplência 

da mesma, o contrato foi rescindido judicialmente, por meio do processo nº 

32774-02.2008.8.11.0041, que tramitou perante a 6ª Vara Cível de 

Cuiabá/MT. Informa que o imóvel foi desocupado pela requerida, todavia, a 

mesma não entregou o bem em suas perfeitas condições. Pugnou pela 

concessão da tutela de urgência, para a determinação de efetivação do 

bloqueio do deposito existente nos autos em trâmite perante a 6ª Vara 

Cível de Cuiabá/MT. A decisão de Id nº 11922134 indeferiu o pedido de 

tutela de urgência e designou audiência de conciliação. A parte autora se 

manifestou no Id nº 16134735, reiterando o pedido de tutela cautelar de 

urgência, pugnando pelo deferimento da tutela cautelar de urgência, para 

que seja determinada a efetivação do bloqueio do valor de R$ 14.708,62 

(quatorze mil setecentos e oito reais e sessenta e dois centavos), já 

d i s p o n i b i l i z a d o s  p a r a  l e v a n t a m e n t o  n o  p r o c e s s o  n º 

32774-02.2008.8.11.0041. 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 
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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. O artigo 301 do Código de Processo Civil dispõe que: “A tutela 

de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, 

sequestro, arrolamento de bens, regis-tro de protesto contra alienação de 

bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” No 

caso em tela, informa a parte autora que pretende o recebimento dos 

valores correspondentes à taxa de ocupação, na forma de locatícios, 

entre o período de 14/02/2008 até 17/05/2017, bem como o pagamento de 

danos materiais, consistentes nas despesas de reforma do imóvel, taxas 

de IPTU, água e energia. Aduz que a requerida residiu no imóvel por quase 

10 (dez) anos, sem efetuar qualquer tipo de pagamento, tendo 

desocupado o bem tão somente por força de rescisão judicial de contrato, 

entregando o mesmo em péssimas condições. Informa que no processo nº 

32774-02.2008.8.11.0041, que tramitou perante a 6ª Vara Cível de 

Cuiabá/MT, teve o cumprimento de sentença extinto, autorizando o 

levantamento de valores pela requerida. Em razão dos fatos, pugna a 

parte autora pela reiteração do pedido de tutela cautelar de urgência, para 

que seja efetivado o bloqueio dos valores nos autos acima mencionados, 

não sendo autorizado o seu levantamento para a parte requerida. 

Analisando detidamente os autos e em consulta ao sistema APOLO, 

observa-se que o processo nº 32774-02.2008.8.11.0041 – Ação 

Rescisória de Contrato – foi ajuizado por NSG Construções Civis Ltda. 

Ricardo Alves de Almeida, Rosangela Cavalcante Silva de Almeida e Stella 

Rondon de Almeida Muniz, em desfavor de Sandra Brum Lopes e Espólio 

de Nilton Paulo do Nascimento Lopes. A sentença foi proferida na data de 

13 de maio de 2016, sendo a ação julgada parcialmente procedente, 

declarando-se a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as 

partes, devendo ser restituído aos requeridos a fração de 50% de R$ 

99.802,88 (noventa e nove mil oitocentos e dois reais e oitenta e oito 

centavos), descontando os valores referentes às taxas condominiais 

inadimplidas. Transitada em julgado, a parte requerida Sandra Brum Lopes 

protocolou cumprimento de sentença, sendo o mesmo julgado extinto na 

data de 11 de outubro de 2018, autorizando a requerida/exequente ao 

levantamento dos valores depositados nos autos. Em que pese à parte 

autora informar a existência de danos ao imóvel para justificar a pretensão 

de obstaculizar o levantamento de valores pela requerida no processo que 

tramitou perante a 6ª Vara Cível, não há nos autos elementos suficientes 

acerca da responsabilidade da requerida na extensão dos danos 

alegados, sendo necessária a oitiva da parte contrária para a averiguação 

da plausibilidade das alegações. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de 

tutela provisória. Cumpra-se integralmente conforme determinado na 

decisão de Id nº 16128107. Aguarde-se a realização da audiência 

designada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029665-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA MECANAUTO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT0004111A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029665-11.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação do autor nos Ids nº 16002067 e 16323013 e 

a presença dos requisitos autorizadores da medida, acolho o aditamento à 

inicial, defiro o pedido e amplio os efeitos da antecipação de tutela 

urgência para determinar que a requerida se abstenha de suspender o 

fornecimento dos serviços ao imóvel da parte autora, com relação às 

faturas dos meses referentes a setembro e outubro do ano de 2018, até o 

deslinde da demanda. No mais, cumpra-se integralmente conforme decisão 

de Id nº 15685735. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1031456-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMNIO EDIFCIO MAISON ISABELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA DO CARMO RIBEIRO OAB - MT16460/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON TADEU BASTAZINI (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031456-15.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Condomínio do 

Edifício Maison Isabela em desfavor de Wilson Tadeu Bastazini, com 

pedido de tutela de urgência, para que o requerido apresente o laudo e 

ART de um engenheiro elétrico referente ao seu apartamento. Consta na 

inicial que foi realizada assembleia geral extraordinária no condomínio 

autor, na data de 08 de maio de 2018, sendo determinado que cada 

condômino apresentasse, no prazo de 20 (vinte) dias, um laudo e ART de 

sua unidade autônoma, formulados por engenheiro elétrico, para a 

readequação da rede elétrica do prédio. Aduz que todos os moradores 

apresentaram os laudos, exceto o requerido. Informa que expediu 

notificação extrajudicial ao requerido, para que o mesmo cumpra com o 

decidido em assembleia geral extraordinária, todavia, o mesmo 

permaneceu inerte. 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, apesar da determinação, por 

meio de assembleia geral extraordinária, para que os condomínios 

apresentassem laudo de sua unidade autônoma, o requerido deixou de 

cumprir com a solicitação, razão pela qual pugna, em sede de tutela de 

urgência, para que o requerido apresente o laudo e ART de um engenheiro 

elétrico referente ao seu apartamento. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se presente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a ata da assembleia 

geral extraordinária, acostada no Id nº 15469516, constando a informação 

de necessidade de readequação da rede elétrica do condomínio, em razão 

da ocorrência de curtos circuitos, bem como a solicitação de 

apresentação de documentos aos condôminos. Diante do exposto, DEFIRO 

a tutela vindicada e determino que o requerido, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente aos autos o laudo e a ART dos serviços concluídos, 

conforme solicitação em ata, sob pena de aplicação das medidas 

necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código 
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de Processo Civil. Designo audiência de conciliação para o dia 18/02/2019, 

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). 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: 1022851-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE MACHADO DE SOUZA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER GUERCHE PERCHES OAB - MT20989/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT0004937A 

(ADVOGADO(A))

RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA OAB - MT0015973A (ADVOGADO(A))

LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO OAB - MT20200/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 1022851-17.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais proposta 

por Rosane Machado de Souza Lima em desfavor da SDB Comércio de 

Alimentos Ltda. (Supermercados Comper). Citada, a parte requerida 

apresentou contestação por meio do Id nº 10967264, suscitando, em sede 

de preliminar, a ilegitimidade ativa, pugnando, no mérito, pelo julgamento 

improcedente da lide. Conforme certidão de Id nº 16412790, a parte autora 

deixou decorrer o prazo, sem apresentar impugnação à contestação. 

Passo a sanear o feito. O requerido alega, em sede de preliminar, a 

ilegitimidade ativa da autora, informando que a mesma não é titular do 

direito pleiteado, em razão de não ser proprietária do veículo e o bem estar 

registrado em nome de terceiro. Sem maiores delongas, observa-se no Id 

nº 9140096 o contrato de compra e venda de veículo usado, pelo qual a 

autora adquiriu o bem móvel discutido nos autos, de modo que não há que 

se falar em ilegitimidade. Assim REJEITO a preliminar suscitada. No mais, 

as partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido os contornos da 

responsabilidade da parte requerida, a existência de ilicitude na conduta, 

comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia, a existência de 

dano, sua extensão, o nexo causal e valores a serem ressarcidos. Diante 

disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso em concreto. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035739-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMEIRA PAGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOES 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA MARIA BOAVENTURA DA SILVA OAB - MT10434/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035739-81.2018.8.11.0041. REQUERENTE: PORTOBENS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: PRIMEIRA 

PAGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOES LTDA - ME 

Vistos etc... Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão ajuizada 

por Portobens Administradora de Consórcios Ltda em face de Primeira 

Pagina Editora – Assessoria Publicidade e Promoções Ltda-ME. A presente 

ação foi ajuizada em 17/10/2018, em face da inadimplência da empresa 

devedora, à partir da parcela 17 de 10/05/2018, tendo sido a liminar 

deferida em 19/10/2018 e o veículo apreendido, haja vista a informação 

trazida pela própria requerida. Compareceu aos autos a empresa ré, 

pleiteando pela devolução do veículo, uma vez que as parcelas 

constantes na inicial como vencidas foram adimplidas, com exceção da 

parcela de outubro, comprovando por meio dos documentos de Ids: 

16391266, 16391276, 16391281, 16391283 e 16391284, observando, 

inclusive, que aquela vencida em 10/05/2018 foi paga na mesma data, o 

mesmo ocorrendo, com a de 11/06/2018, 10/07/2018, 10/08/2018 e 

10/09/2018. Posto isso, intimo a empresa requerida para, no prazo de 24 

horas consignar em juízo o valor referente às parcelas de outubro e 

novembro, ressaltando que a parcela de outubro deve estar devidamente 

atualizada. No mais, tendo em vista a ausência de juntada do auto de 

busca e apreensão pelo Oficial de Justiça responsável, proceda o Sr. 

Gestor os atos necessários para em contato com o Meirinho, via telefone, 

intime-o à devolução do mandado em 48 horas. Além disso, se necessário 

para cumprimento do ato de restituição, o Sr. Gestor entre em contato com 

o causídico da instituição financeira, a fim de obter a informação de onde o 

veículo se encontra depositado, bem como proceder sua intimação para 

que a parte requerente se abstenha de retirar o veículo desta Comarca, 

sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 77, do CPC, dentre 

outras medidas que se fizerem necessárias. Após, COM O DEPÓSITO 

supra mencionado (parcelas de outubro e novembro) e das diligências, 

expeça-se o mandado de restituição, o qual poderá ser cumprido pelo 

Oficial plantonista, caso necessário. Por fim, faço constar que, em caso 

de ser obstado pelo Banco o pagamento das demais parcelas vincendas 

(dezembro em diante), deverá a requerida continuar consignando o valor 

em juízo, sob pena de revogação desta. Outrossim, não conheço do pleito 

item 3 "determinar a citação da requerida no endereço inicialmente 

indicado", tendo em vista que sua intervenção nos autos, com pedido de 

liberação do veículo, caracteriza conhecimento do feito e citação por 

consequência, AGUARDANDO-SE, portanto, no prazo legal a 

apresentação de contestação. Com essa nos autos, intime-se o autor para 

impugnar. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de novembro de 2018. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033138-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR JOSE GRIBLER (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se NESTES AUTOS VISANDO A CONTINUIDADE DO FEITO COM 

A CITAÇÃO DO REQUERIDO, sob pena de extinção do feito nos termos do 

artigo 485, III. Cuiabá-MT, 8 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027685-29.2018.8.11.0041

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:

ANDRE CARINO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da não citação do requerido, visando a 

triangularização processual, dando o devido prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção do feito nos termos do artigo 485, III. Cuiabá-MT, 8 de 

novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003618-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UGO RODOLPHO BANDEIRA GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT0010657A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

Impugnar a Contestação. Cuiabá-MT, 8 de novembro de 2018

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142399 Nr: 26996-27.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA LÍDER DE CALÇADOS LTDA, 

IVANI SILVA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:OABMT9405, 

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:OABMT15598

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DISTRIBUIDORA LÍDER DE CALÇADOS 

LTDA, CNPJ: 04566278000181, Inscrição Estadual: 13.203.002-0. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 61.460,39 - Valor 

Atualizado: R$ 55.873,08 - Valor Honorários: R$ 5.587,31

Despacho/Decisão: Vistos etc..Pende o presente feito de intimação dos 

executados da penhora levada à efeito e do mandado de avaliação, 

deixando o Banco claro que não tem interesse mais na sua conclusão, 

diante do evidente abandono.Assim, visando evitar maiores prejuízos à 

inerte Instituição, intimo-a para em 15 dias depositar as diligências para 

intimação dos executados no endereço declinado pela DRF - AV MIGUEL 

SUTIL 3335 B.POÇÃO, bem como, para o cumprimento do mandado de 

avaliação, tudo sob pena de extinção,nos termos do Provimento nº. 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária.§ 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo.§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar.§ 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas, TUDO SOB PENA DE 

EXTINÇÃO..Faço constar que em caso de pedidos diversos, será 

considerada a aplicação da multa do artigo 77, IV do CPC.Outrossim, não 

localizados os devedores, deverão ser intimados da penhora e avaliação 

via edital, com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 

257, inciso I, do mesmo codex, o edital deverá ser publicado uma vez no 

sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o 

que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após, intime-se a parte autora 

para, em 30 dias, retirar e comprovar a sua publicação - uma vez em jornal 

local de grande circulação - conforme disposto no parágrafo único do 

referido artigo.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 

72, inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor 

Público em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 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, MEIRIELLY FARIAS 

NOGUEIRA, digitei.

Cuiabá, 06 de novembro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 813883 Nr: 20356-56.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, LUZIA ANGELICA A. GONÇALVES - 

OAB:9.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIO FERREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

01080088199, 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.

 Despacho/Decisão: Vistos etc...Em primeiro lugar, intimo os causídicos do 

requerente para, no prazo de 15 dias cumprir com exatidão o constante 

nos dois primeiros parágrafos da decisão de fls. 69, sob pena de 

aplicação da multa de 10% do valor da causa em favor do Estado, 

conforme disposto no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.Da análise dos 

autos constata-se que o requerido não foi localizado até o momento.Desta 

feita, ante o teor da certidão de fls. 85, em celebração ao princípio da 

celeridade processual proceda-se a citação editalícia do requerido, nos 

termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor.Após a certificação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em 

atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos 

fins.Não obstante tratar-se de ação de cobrança, em virtude da 

modalidade de citação editalícia, deixo de designar audiência de 
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conciliação.Tudo cumprido, proceda-se a conclusão do processo ao 

gabinete para as demais deliberações.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, MEIRIELLY FARIAS 

NOGUEIRA, digitei.

Cuiabá, 06 de novembro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764752 Nr: 17410-48.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULTRABRAS MÓVEIS E COLCHÕES LTDA, 

MUNDO DOS COLCHÕES LTDA, LUIS ROBERTO GUEDES, JOSÉ GERALDO 

GUEDES, CLAUDIA ANDREA CARVALHO GUEDES, LAURA MARCIA 

GUERRA ANTUNES GUEDES, GILMAR LUIZ GUEDES, VANDERLEI 

APARECIDO GUEDES, GERALDO LUIZ GUEDES, SIMONI ZAMPIERI 

GUEDES, CLAUDETE CLEMENTINO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO 

RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, WÁLLACE ELLER 

MIRANDA - OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ULTRABRAS MÓVEIS E COLCHÕES 

LTDA, CNPJ: 03907919000151, atualmente em local incerto e não sabido 

MUNDO DOS COLCHÕES LTDA, CNPJ: 03907819000125, atualmente em 

local incerto e não sabido LUIS ROBERTO GUEDES, Cpf: 32828691187, Rg: 

418939, brasileiro(a), casado(a), empresário, atualmente em local incerto e 

não sabido CLAUDIA ANDREA CARVALHO GUEDES, Cpf: 53566793191, 

Rg: 54.165.137, brasileiro(a), casado(a), do lar, atualmente em local 

incerto e não sabido JOSÉ GERALDO GUEDES, Cpf: 24135348149, Rg: 

506.219, brasileiro(a), casado(a), empresario, atualmente em local incerto 

e não sabido LAURA MARCIA GUERRA ANTUNES GUEDES, Cpf: 

78835968100, Rg: 373993559, brasileiro(a), casado(a), artista, atualmente 

em local incerto e não sabido GILMAR LUIZ GUEDES, Cpf: 35374284134, 

Rg: 487.122, casado(a), empresário, atualmente em local incerto e não 

sabido VANDERLEI APARECIDO GUEDES, Cpf: 45344612168, Rg: 636.516, 

brasileiro(a), solteiro(a), comerciante, atualmente em local incerto e não 

sabido GERALDO LUIZ GUEDES, Cpf: 86532030872, Rg: 4.373.470, 

brasileiro(a), casado(a), empresário, atualmente em local incerto e não 

sabido CLAUDETE CLEMENTINO GUEDES, Cpf: 94069387153, Rg: 

04215630, brasileiro(a), casado(a), comerciaria e atualmente em local 

incerto e não sabido SIMONI ZAMPIERI GUEDES, Cpf: 58093281134, Rg: 

0955708-3, brasileiro(a), casado(a), do lar. 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: A parte autora ingressou com Ação Condenatória 

visando receber o valor de R$ 116.000,86 (cento e dezesseis mil reais e 

oitenta e seis centavos) ante a inadimplência da parte requerida.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Em primeiro lugar, indefiro a alteração do 

polo ativo da ação ante a ausência de comprovação da cessão do 

contrato objeto da ação (fls. 24/29), bem como o pedido de fls. 160 haja 

vista as pesquisas realizadas por meio do sistema Infojud.Ademais, da 

análise dos autos constata-se que nenhum dos requeridos foi localizado 

até o momento.Desta feita, oficie-se requerendo a devolução dos 

mandados de nº 598122, 598125, 598123 e 598124.Em caso de retorno 

infrutífero, em celebração ao princípio da celeridade processual, 

tratando-se de processo da meta que se arrasta há mais de seis anos, 

bem como, a mudança de posicionamento deste juízo, proceda-se a 

citação editalícia dos requeridos nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, 

via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após a certificação, 

nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o 

Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins.Não obstante tratar-se de ação de 

cobrança, em virtude da modalidade de citação editalícia, deixo de 

designar audiência de conciliação.Tudo cumprido, proceda-se a conclusão 

do processo ao gabinete para as demais deliberações.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, ANNE KAROLINE 

SOARES NUNES, digitei.

Cuiabá, 07 de novembro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1108344 Nr: 14001-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETIEL REGIS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Na petição de fls. 76 o Banco pleiteia pelo deferimento do arresto sobre o 

veículo dado com garantia ao contrato, bem como pelo arresto de ativos 

financeiros do executado.

No entanto, considerando que o devedor já foi citado, deverá ocorrer a 

penhora e esta deve recair sobre o bem dado em garantia, veículo 

Volkswagen Gol, Placa NJM-3734, de propriedade do executado, 

servindo, o extrato que segue, como termo de penhora, bem como a 

avaliação nos moldes do valor da Tabela Fipe (extrato em anexo).

Expeça-se mandado de remoção do bem, que deverá ser depositado em 

mão do Banco, bem como, intimação desses atos (penhora, avaliação, 

remoção), a ser cumprido no endereço: Avenida das Torres, Nº 08, 

Quadra 04, Bairro Jardim Universitário, nesta cidade.

Para tanto, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias promover ao 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o 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.: 360126 Nr: 30146-40.2008.811.0041

 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): MARIVALDO MARQUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:31084/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ,(R$ 201,24), procedo ao desbloqueio do referido valor. Verifica-se dos 

autos que a carta precatória distribuída na Comarca de Primavera do 

Leste, para citação e demais atos, foi devolvida, ante a inércia do 

exequente, embora devidamente intimado (fls. 233).Assim, intimo o 

exequente para recolher as custas de distribuição de nova missiva, bem 

como o valor relativo a diligência do Sr. Meirinho, naquela localiadade, 

comprovando nos autos mediante petição no prazo de 15 dias, para 

posterior encaminhamento via malote digital, com fulcro no princípio da 

celeridade processual, tudo sob pena de extinção do feito por manifesto 

desinteresse.Após, expeça-se carta precatória de citação e demais atos, 

com prazo de 120 dias, a ser cumprida no endereço: Rua Sucupira, Nº 

754, Bairro: Buritis, Primavera do Leste-MT., endereço roborado com nova 

pesquisa via Infojud.Outrossim, os pleitos devem estar de acordo com a 
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realidade dos autos, portanto, indefiro aquele de fls. 211, bem como o item 

“a” e "b" da petição de fls. 236, haja vista que já foram efetuadas todas as 

pesquisas de bens disponíveis ao juízo, como informado no despacho 

anterior, sem que a parte tenha dado cumprimento.No que concerne ao 

contido no item “c” - fls.236, tenho que se trata de ato que compete a parte 

interessada.No mais, 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 do feito.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 DO 

EXECUTADO.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 737000 Nr: 33459-04.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. A. DE OLIVEIRA SANTOS - ME, LELIS FONSECA DA 

SILVA, AFONSO SALGUEIRO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ÂNGELO DE MACEDO 

- OAB:6811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INALDO XAVIER DE SIQUEIRA 

SANTOS NETO - OAB:9270, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 Certifico e dou fé que a Impugnação aos Embargos a Execução, fls. 

159/177, são tempestivos.

Ademais procedo a intimação da parte autora para manifestar no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 386599 Nr: 22333-25.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSIS & CIA BUFFET LTDA - ME, SUELMA 

DIVINA DE ASSIS, RAFAEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do contido na certidão de fl. 92.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 27809 Nr: 6262-26.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA, GUILHERME ANTÔNIO MALUF, CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA 

BOURET, RENATO DE MELLO, Anita de Souza Melo, JOSÉ RICARDO DE 

MELLO, LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS, MAGDA LÚCIA SCARDINI DE 

MELLO, LORIAN GONÇALVES DE SOUZA BOURET, LUIZA LEONTINA 

ANDRADE RIBEIRO, MARIA TERESA MARRANGHELLO MALUF, TERESA 

CRISTINA LOPES DOS SANTOS, MÁRIO ARDENES DIAS RIBEIRO, ANDRE 

HENRIQUE CREPALDI, Laurice Gonçalves de Souza, VILMA BARBOSA 

DOS SANTOS, JANETE KUTRAN MALOUF, MARGARIDA BOSCO DE 

ALMEIDA BOURET, Jana Carine Guimarães Crepaldi, Augusto César 

Santos Paz Rosa, Patrícia Rother Crepaldi, GEORGETOWN SCARDINI, 

ANTONIO JOSÉ DE SOUZA, IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ 

LTDA, ADRIANA APARECIDA CREPALDI DA PAZ ROSA, CARLOS 

ROBERTO DOS SANTOS, JOSEPH MIKHAIL MALOUF, MARCUS VINICIUS 

CREPALDI, EDUARDO BOURET FILHO, SALIM JOANDT SALIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, MARCOS APARECIDO POLLON - 

OAB:5.762-A/MT, Marcos Sborowki Polon - OAB:9.969/MS, SERVIO 

TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT, USIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT

 Vistos etc.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Hospital de Medicina 

Especializada S/A em face de a sentença de fls.334, que extinguiu a ação, 

aduzindo que houve omissão no decisum, posto, que persiste no 

processo a penhora do imóvel matrícula 70.804 do 2º Ofício, requerendo 

ofício para baixa da mesma.

As contrarrazões de fls.3341/342, não se coaduna com o contido acima, 

no entanto, protestou que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório necessário.

Primeiramente, tenho que os Embargos de Declaração não servem para 

substituir pleitos das partes e ou complementação de petição sem a devida 

fundamentação, mas sim, quando da existência dos requisitos legais, 

quais sejam, omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material, o que 

não é o caso.

Conforme se observa às fls.325, o Embargante requereu, genericamente, 

em caso de bloqueio judicial de valores, restrições de penhoras ou 

contrição de bens, deverá este juízo promover o desbloqueio.

Apesar do requerimento impositivo, tem-se que ainda persiste o brocardo 

da mihi fatum, dabo tibi jus ou seja, narra-me os fatos e eu te darei o 

direito, portanto, inexistindo o fato, não haverá direito a ser deferido.

No caso em tela o Embargante não indicou onde se encontra valores 

bloqueados e sobre quais bens persiste penhora, apenas fazendo alusão 

de possíveis atos jurídicos, complementando seu requerimento somente 

nos Embargos de Declaração, o que não encontra guarida no recurso em 

tela.

Assim, REJEITO os declaratórios e, certificado o trânsito em julgado da 

sentença, conclusos para apreciação do pedido de fls.337, quanto baixa 

da penhora do bem matrícula n.70.804 (fls.96) e demais constrições por 

ventura existentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 772235 Nr: 25335-95.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES FRANCISCO DE ASSUNÇÃO - ME, 

RILDO FERREIRA FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Mantenho o indeferimento de fls. 52, ademias, compete ao operador do 

direito o pedido de acordo com a realidade dos autos e do CPC., aplicável 

in casu, tendo em vista, que não esgotou os meios para localização de 

bens, cujos atos dependem de requerimento da parte, com indicação do 

valor atualizado da dívida.

Desta feita, intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, 

para dar prosseguimento ao feito em 05 dias, indicando bens passíveis de 

serem penhorados, sob pena de extinção do feito por manifesto 

desinteresse.

Transcorrido, em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, com a juntada 

do AR, concluso para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 120244 Nr: 8611-31.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRECIOSA COM. EXP. E IMP. DE PEDRAS 

PRECIOSAS LTDA, HICHAME DE SOUZA MOUZAYEK, LUANA DE SOUZA 

MOUZAYEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 
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GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BARBOSA 

TEIXEIRA DE MAGALHAES - OAB:OAB/MT 6.882

 Vistos etc...

Procedo a pesquisa do atual endereço do executado Hichame por meio do 

sistema infojud, ocasião em que não obtive êxito (extrato em anexo).

 Desta feita, proceda-se a intimação via edital, com prazo de 20 dias, a ser 

publicado no DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.

Empós, dê-se vista ao douto Defensor Público na qualidade de Curador 

Especial.

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 por 

manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 813883 Nr: 20356-56.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, LUZIA ANGELICA A. GONÇALVES - 

OAB:9.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que afixei, nesta data, o Edital de Citação no Átrio do 

Fórum.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 724442 Nr: 20103-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. G. IND. E COM. DE BEBIDAS LTDA, PEDRO 

RODRIGUES LOPES, FRANCISCO MARQUES GODINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carin Regina Martins Aguiar 

- OAB:221.579-SSP, JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS - OAB:7287/MT, 

UEBER ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4.754/MT

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do(a) douto(a) advogado(a) 

SEBASTIÃO MANOEL PINTO FILHO, para, no prazo de 3 (três) dias, 

proceder a devolução dos autos código 724442, numeração única 

20103-39.2011.811.0041, sob pena de aplicação do disposto no parágrafo 

segundo do artigo acima mencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 422965 Nr: 7644-39.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT EXPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA ME, LUIZ ALBERTO MADRUGA VARGAS, BIANCA LIZ MADRUGA 

VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Ante a alteração de posicionamento do juízo em celebração ao princípio da 

celeridade processual, proceda-se a citação editalícia nos termos do 

artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

No mais, intimo o exequente para que se manifeste acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem arrestados, 

no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo 

prazo, sob pena de extinção do feito por manifesto desinteresse, 

salientando, que em caso de novo pedido de suspensão, sem os 

requisitos legais, ensejará a aplicação da multa do artigo 77, IV do CPC.

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 Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 801310 Nr: 7741-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO ELZIO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11.876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença (honorários 

advocatícios).

A Defensoria Pública apresentou seus dados bancários – fls. 186.

Os autos vieram-me conclusos.

Posto isso, ante a quitação integral da condenação, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil, no que concerne aos honorários advocatícios.

Após, com o trânsito em julgado, venham-me os autos conclusos para 

expedição do Alvará Judicial em nome da DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, CNPJ nº 02.528.193/0001-83, Agência nº 

3834-2, Conta Corrente nº 1041050-3, Banco do Brasil S/A.

Sem prejuízo, vislumbra-se dos autos a ausência de liquidação quanto a 

sentença aqui proferida, razão pela qual a parte autora deverá se 

manifestar, sob pena de arquivamento, por tratar-se de direito disponível.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 809573 Nr: 16057-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTIL SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S.A, 

BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400/MG, FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A, LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO - 

OAB:103997/MG, Rafael Sganzerla Durand - OAB:OAB/MT 12.208-A, 

RODRIGO VENEROSO DAUR - OAB:, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15.483-A/MT

 (...) Em primeiro lugar, ACOLHO as justificativas apresentadas às fls. 

462vº. Outrossim, ante a divergência das partes quanto ao valor correto a 

título de honorários advocatícios (fls. 463/466 e 475), a remessa dos 

autos à Contadoria do Juízo é a medida que se impõe. Ademais, insta 
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salientar que, “(...) Tendo o Magistrado fixado os honorários em 

percentagem sobre o valor da causa, este valor deve ser corrigido 

monetariamente a partir da data do ajuizamento da demanda, até a data do 

cálculo da verba honorária. (...)” STJ – RESp 2870 MS. (...) Desta feita, 

DETERMINO a remessa dos autos à contadoria do Juízo para aferição do 

valor devido nos autos a título de honorários advocatícios a ser dividido 

em partes iguais (4 partes). Com a juntada do laudo, intimem-se as partes 

para que se manifestem, no prazo de 15 dias, atentando-se ao fato de que 

o Banco Cruzeiro do Sul (Massa falida) é Beneficiário da gratuidade de 

Justiça – fls. 476. Sem prejuízo, consigno a existência do depósito de 

R$1.205,59 (extrato em anexo) efetuado pelo Banco Bonsucesso (fls. 

453/454) que deverá ser abatido do valor final devido da referida parte. 

Após, conclusos. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 731981 Nr: 28132-78.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR MACIEL DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de exibição de documentos em fase de cumprimento 

de sentença (honorários advocatícios).

O Banco efetuou ao pagamento da condenação às fls. 84 e o causídico 

exequente manifestou-se pelo levantamento dos valores vinculados, com 

seus rendimentos e posterior extinção do feito.

 Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Ante a indicação dos dados bancários constantes da capa dos autos e 

pedido de extinção, 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 em nome de ESPINOLA & GUSMÃO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, CNPJ Nº 01.173.300/0001-35, CONTA 

CORRENTE Nº 012264-5, AGÊNCIA Nº 1966-6, CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL (Banco 104).

Em seguida, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 884760 Nr: 19697-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE MARIA DE JESUS PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS DE JESUS 

COSTA - OAB:9437 MT, TIAGO DUTRA MORAIS - OAB:16202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos, etc.

Ante a expedição do Alvará Judicial de fls. 169, no montante de 

R$1.164,33 e cumprimento integral do acordo entabulado entre as partes, 

é evidente que o pleito de fls. 171 sobejou prejudicado.

Assim, ARQUIVEM-SE os autos com as formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 429358 Nr: 10607-20.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER GARCIA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:156187, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Em primeiro lugar, indefiro o pedido de dilação de prazo de fls. 

96, haja vista que já transcorreu há muito.Ante a alteração de 

posicionamento do juízo em celebração ao princípio da celeridade 

processual, proceda-se a citação editalícia nos termos do artigo 257, 

inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, 

nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, 

que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.Às fls. 98/99 o 

exequente pugna pela realização de novo BacenJud, no entanto, em 

consonância com a mais abalizada jurisprudência, ante a ausência de 

saldo quando da realização da ordem de fls. 77, ao ver deste Juízo 

Especializado, a realização de nova consulta ao sistema BacenJud é 

medida inócua, razão pela qual, INDEFIRO o referido pleito(...)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 DO EXECUTADO.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1148427 Nr: 30978-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCYELLE CHRISLENNE SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Defiro o pleito de fls. 63, procedendo a pesquisa do atual endereço da 

executada por meio do sistema Infojud, ocasião em que obtive o mesmo 

endereço da exordial (extrato em anexo).

Desta feita, expeça-se mandado de citação e demais atos, a ser cumprido 

no endereço: Rua 04, Nº 678, Quadra 35, Bairro Osmar Cabral, nesta 

cidade.

Com efeito, intimo a exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens da 

devedora passíveis de serem arrestados, foi lhe facultado, a realização 

de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com o 

propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito da credora.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens da executada passíveis de serem arrestados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo a exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito por manifesto 

desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se a exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 271152 Nr: 2904-43.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. J. C. FERREIRA ME, MAURO YAMASHITA, 

NEIFE PAZ DE ALMEIDA GODOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:8107/MT, ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - OAB:13695, 

SAMER CLEMENTE - OAB:6269

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão em cumprimento de 

sentença.

Foi realizado bloqueio on-line (fls. 278/280) quanto ao montante 

remanescente informado às fls. 276.

O credor apresentou seus dados bancários às fls. 282.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

 Ante o cumprimento integral da condenação quanto ao valor descrito às 

fls. 276, JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito nos termos do 

artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Com efeito, oficie-se à Conta de Depósitos Judiciais para que realize a 

necessária vinculação do montante descrito no extrato em anexo ao 

presente feito, não obstante o contido no Ofício nº 47/2016-DDJ e 

Resolução nº 011/2014 – TP.

Empós o trânsito em julgado, retornem-me os autos conclusos para a 

liberação do necessário Alvará Judicial em nome de MAURO JORGE 

CORDEIRO FERREIRA, CPF Nº 766.352.957-04, AGÊNCIA Nº 1695, CONTA 

POUPANÇA Nº 00032000-0, OP 013, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

(dados de fls. 282).

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 879912 Nr: 16706-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALATIEL DE LIRA MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 (...) Às fls. 118 deu-se início ao cumprimento de sentença. Com o decurso 

do prazo, foi realizado o bloqueio on-line às fls. 123/126. Foi juntada aos 

autos a cópia da Apelação de nº 109480/2017 às fls. 128/131. O 

reconvindo/exequente manifestou concordância quanto ao valor 

bloqueado, qual seja, R$16.249,89, pugnando ao final pela extinção do 

feito. Os autos vieram-me conclusos. Pois bem. Em primeiro lugar, ante o 

decurso do prazo de fls. 133, procedo à transferência para a Conta de 

Depósitos Judiciais e, não obstante o teor do Ofício nº 47/2016-DDJ e 

Resolução nº 011/2014 – TP oficie-se à Conta de Depósitos Judiciais para 

regularização e vinculação do valor contido no ID informado no extrato em 

anexo. Ademais, ante a indicação dos dados bancários constantes da 

capa dos autos e pedido de extinção, 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, SALATIEL DE LIRA MATTOS, CPF Nº 

791.801.831-15, AGÊNCIA Nº 2373-6, CONTA POUPANÇA Nº 16.914-5, 

VARIAÇÃO 51, BANCO Nº 001, BANCO DO BRASIL. P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 903086 Nr: 32150-40.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEIRA ALVES FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER - AYMORÉ 

FINANCIMANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL COSTA LEITE - 

OAB:6.647-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação revisional em fase de cumprimento de 

sentença.

Foi exarada sentença nos seguintes termos às fls. 86/91, qual seja “(...) 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por MARIA 

HELENA MARTINS DE OLIVEIRA ALVES FARIAS em face de BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, para determinar a redução dos juros 

remuneratórios à taxa média de mercado para operações da mesma 

espécie no mesmo período, em 77,56% ao ano, restituindo-se de forma 

simples eventual pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de 

sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da 

citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação. Por ter o 

réu decaído de parte mínima, condeno a autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa. (...)”

 E acórdão de fls. 119/122 “(...) Pelo exposto, dou parcial provimento ao 

Recurso para determinar a distribuição dos ônus sucumbenciais na 

proporção de 50% para cada uma dar partes.(...)”

O Banco efetuou ao pagamento às fls. 128vº, já vinculado aos autos, 

conforme se vê do extrato em anexo.

Desta feita, intimo o causídico da requerente Maria Helena para que se 

manifeste acerca do referido pagamento, no prazo de 15 dias, bem como 

apresente seus dados bancários em igual prazo, sob pena de anuência 

tácita.

Em caso de silêncio, venham-me os autos conclusos para deliberações.

Sem prejuízo, vislumbra-se dos autos a ausência de liquidação quanto a 

sentença aqui proferida, razão pela qual a autora deverá se manifestar, 

sob pena de arquivamento, por tratar-se de direito disponível.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 934119 Nr: 51477-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECY DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

a decisão de fls. 76 acerca do depósito de diligência em 05 dias, sob pena 

de extinção do feito por manifesto desinteresse.

Transcorrido, em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, com a juntada 

do AR, concluso para extinção.

CUMPRIDO, expeça-se mandado, conforme despacho de fls.76, 

observando, que RESTANDO INFRUTÍFERO, deverá a citação via edital, 

dar-se nos termos do artigo 257, II do CPC, ante o novo posicionamento 

deste juízo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1295552 Nr: 6891-04.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZAIR ANTONIO ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS 

DO VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 Intimação da parte autora para no prazo de 15 dias manifestar-se acerca 

da petição de fls. 16/25.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1060629 Nr: 51298-03.2015.811.0041
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 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: CAMILA APARECIDA VERGANI CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400/MG, FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A

 Procedo a INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO COMUM DE 15 

(QUINZE) DIAS, MANIFESTAREM-SE ACERCA DO LAUDO GRAFOTÉCNICO 

DE FLS. 39/57, bem como, no mesmo prazo, devera a Instituição 

Financeira efetuar o depósito da verba de honorários periciais no valor de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 966162 Nr: 7491-30.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR PEIXOTO DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 Vistos.

Intimo o autor para manifestar em 15 dias, quanto ao pleito de fls.90, no 

qual noticia o Banco a efetivação de transação concernente ao contrato 

ora em discussão, sob pena de acolhimento do pedido e extinção nos 

termos do artigo 487, III, "b" do CPC.

Transcorrido, devidamente certificado, conclusos.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 901714 Nr: 31104-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDI QUARESMA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIADA COSTA - 

OAB:13791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:SP 

291.479-A, Mauri Marcelo Bevervanço Júnior - OAB:MT/24.197/A

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação revisional em fase de cumprimento de 

sentença.

O Banco efetuou ao depósito da complementação às fls. 131.

A exequente concordou com o valor vinculado aos autos – fls. 132, 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. 132.

- ADRIANO GARCIA DA COSTA, CPF Nº 694.010.471-20, CONTA 

CORRENTE Nº 22870-0, OPERAÇÃO Nº 001, AGÊNCIA Nº 3276, CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 765123 Nr: 17810-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON LEOCADIO DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, SERVIO JOSE DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, JOSÉ 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de exibição de documentos em fase de cumprimento 

de sentença (honorários advocatícios).

O Banco efetuou ao pagamento da condenação às fls. 85vº.

Às fls. 83 foi realizada a transferência dos valores bloqueados com a 

vinculação às fls. 91.

O causídico exequente manifestou-se pelo levantamento dos valores 

vinculados, com seus rendimentos e posterior extinção do feito.

 O Banco requereu o levantamento do valor pago em duplicidade às fls. 

85vº, apresentando um comprovante de DEPÓSITO JUDICIAL com o 

número do Protocolo da Guia de fls. 83 e conta judicial em que o valor de 

$582,31 encontra-se vinculado.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Ante a concordância e indicação dos dados bancários às fls. 86, 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 de R$582,31, em nome de ESPINOLA & 

GUSMÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, CNPJ Nº 01.173.300/0001-35, 

CONTA CORRENTE Nº 012264-5, AGÊNCIA Nº 1966-6, CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL (Banco 104).

Sem prejuízo, intimo o Banco para que promova ao pagamento das custas 

informado às fls. 88, bem como traga aos autos a Guia Judicial referente 

ao depósito de fls. 85, no prazo de 15 dias, uma vez que, foi feito o 

Bacenjud às fls.68 em 10/10/2016 no valor de R$576,55 e, determinada a 

transferência às fls.83 em 15/08/2018, sendo que foi vinculado na conta 

dos depósitos judiciais em 06/11/2018 a quantia de R$582,31, enquanto 

anuncia às fls.85v., o mesmo número da conta única e depósito em 

15/08/2018 de R$576,55.

Após, tudo cumprido, conclusos.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 787516 Nr: 41418-89.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. DE A. ALVES - ME (FRY CHICKEN 

DELIVERY), LEANDRO DE ALMEIDA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Defiro o pleito de fls. 78 e, SUSPENDO o presente feito, nos moldes do 

artigo 921, inciso III do CPC (nos termos do § 1º do referido artigo).

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.” (...)

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.: 239922 Nr: 1800-36.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS RODRIGUES DE VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, SUELLEM MONIQUE L. DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

19.280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Ante transcurso do tempo desde a interposição da presente ação (23 

anos) e suspensão de 8 anos, intimo o exequente para que se manifeste 

acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, no prazo de 15 dias, 

sob pena de anuência tácita.

Após, venham-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 838622 Nr: 43235-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELINA MARQUES CONCEIÇÃO - ME, 

JOSELINA MARQUES CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Ante a juntada da certidão de fls. 97, proceda-se a alteração do polo ativo 

da ação, passando a constar IRRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA 

DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.

Intimo a exequente para se manifestar acerca das pesquisas realizadas 

neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 

15 dias e/ou requerer o que entender de direito, tudo sob pena de 

suspensão.

Decorrido o prazo e, não havendo manifestação da exequente no que 

tange as pesquisas realizadas em epígrafe, suspendo a presente 

execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do 

referido artigo.

Sem prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DA 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DAS EXECUTADAS.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1058317 Nr: 50183-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANA VITOR, IRAMA DA SILVA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 12016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:PR/42.277, PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de revisional formulada por Maria Ana Vitor 

em face de BV Financeira S.A, ambas qualificados nos autos.

Ante o requerimento de fls. 190 e considerando-se que o presente feito 

ainda pende de liquidação, remetam-se os autos à contadoria do Juízo 

com o fito aferir o débito/crédito em favor das partes nos termos da 

sentença de fls. 177/184.

Ademais, insta consignar que a executada é beneficiada pela gratuidade 

de justiça.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para que se manifestem, no 

prazo de 15 dias.

Após, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 999257 Nr: 23133-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECANTO GRIL RESTAURANTE LTDA, FRANK 

GIORDANY AQUINO FRAPORTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT, ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - OAB:OAB/MT 12.560, 

MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - MT, MARCO 

ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:20906/O

 Vistos etc...

Defiro 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.: 772519 Nr: 25628-65.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. H. MORAES - ME, GUSTAVO HELIMAR 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Ante a juntada da certidão de fls. 121vº, proceda-se a alteração do polo 

ativo da ação, passando a constar IRRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.

Intimo a exequente para se manifestar acerca das pesquisas realizadas 

neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem arrestados, no prazo de 

15 dias e/ou requerer o que entender de direito, tudo sob pena de 

suspensão.

Decorrido o prazo e, não havendo manifestação da exequente no que 

tange as pesquisas realizadas em epígrafe, suspendo a presente 

execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do 

referido artigo.

Sem prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DA 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 761717 Nr: 14206-93.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEW SERVICE TERCERIZE ADMINISTRADORA 

DE SERVIÇOS LTDA, NEURA LUCIA ZANELLA, SANDRA OSCAR MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/RS 43.621, ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - 

OAB:11.876-MT, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 13.245-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Ante a juntada da certidão de fls. 152, proceda-se a alteração do polo 

ativo da ação, passando a constar RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.

Assim, intimo a exequente/cessionária 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 da exequente no que 

tange as pesquisas realizadas em epígrafe, suspendo a presente 

execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do 

referido artigo.

Sem prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DA 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DAS EXECUTADAS.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 389424 Nr: 24792-97.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORLOG LOGÍSTICA DE TRANSPORTES LTDA, 

DINAIR TEREZINHA GOLEMBIOUSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 93/94 no que tange a intimação dos executados, 

haja vista que já foram efetuadas todas as pesquisas de bens disponíveis 

ao juízo. No que tange ao pleito de inserção do nome dos executados no 

cadastro de inadimplentes, verifica-se que este já foi apreciado às fls. 82.

Desta feita, ante o esgotamento das pesquisas de bens disponíveis ao 

Juízo, as quais restaram infrutíferas, SUSPENDO o presente feito, nos 

moldes do artigo 921, inciso III do CPC (nos termos do § 1º do referido 

artigo).

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.” (...)

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.: 832229 Nr: 37828-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LONDRI COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME, 

VICTOR HUGO SAMBATTI LALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Indefiro o requerimento de inserção do nome dos executados no rol “dos 

maus pagadores”, ante a inexistência de comprovação que tal 

procedimento não foi realizado pela credora.

Ante o esgotamento das pesquisas de bens realizados em nome dos 

executados, SUSPENDO o presente feito, nos moldes do artigo 921, inciso 

III do CPC (nos termos do § 1º do referido artigo).

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.” (...)

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 DA EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DOS 

EXECUTADOS.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 795207 Nr: 1537-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMILSON DA GUIA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 80, 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 DA EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO 

EXECUTADO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 327264 Nr: 470-47.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. N. DA SILVA JUNIOR - ME, MANOEL NUNES 

DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 
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OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...O exequente pugna na petição de fls. 124/125 pela realização 

de novo BacenJud, no entanto, em consonância com a mais abalizada 

jurisprudência, ante a ausência de saldo quando da realização da ordem 

de fls. 38, ao ver deste Juízo Especializado, a realização de nova consulta 

ao sistema BacenJud é medida inócua, razão pela qual, INDEFIRO o 

referido pleito(...)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.: 995552 Nr: 21228-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEMUEL MARTINS FORTES ME, KEMUEL 

MARTINS FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA 

DA SILVA JUNIOR - OAB:19794/O

 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.Assim, procedo pesquisa junto ao INFOJUD para 

obtenção das últimas declarações de renda e bens dos 

executados(...)Consigno que as declarações foram regularmente 

arquivadas em pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado 

(Pasta de documentos Sigilosos XL). Com efeito, intimo o exequente para 

que se manifeste acerca da pesquisa realizada neste feito e/ou indique 

bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o 

que entender de direito, no mesmo prazo, sob pena de suspensão do 

feito.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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 982344 Nr: 15109-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. 

DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIDES DIAS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ARIDES DIAS JUNIOR, Cpf: 05526495116, 

solteiro(a), administrador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 126.137,20 - Valor 

Atualizado: R$ 114.670,22 - Valor Honorários: R$ 11.467,02

Despacho/Decisão: Vistos etc...Defiro o pleito de fls. 124/127, 

considerando as diversas diligências negativas para localização do 

bem.Desta feita, CONVERTO ESTA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM 

AÇÃO DE EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 4º do decreto nº. 

911/69, com as anotações de praxe, inclusive na distribuição.Art. 4° DL 

911/69:“Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se 

achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos 

mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 

de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 

13.043, de 2014)”Ademais, faço constar que a referida conversão não 

encontra obstáculo legal, em razão da não citação da parte 

adversa.Nesse sentido:"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

BUSCA E APREENSÃO – BEM OBJETO DA GARANTIA NÃO LOCALIZADO 

– CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO 

PROVIDO. Pode o credor postular a conversão da ação de busca e 

apreensão em ação de execução de título extrajudicial, nos termos do art. 

5º do Decreto-Lei nº 911/69, desde que o faça antes de perfectibilizada a 

citação. AI, 59502/2014, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/07/2014, Data da publicação no 

DJE 22/07/2014 - TJMT”“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E 

APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONVERSÃO EM 

PROCESSO DE EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não 

encontrado o devedor e tampouco o bem financiado, merece deferimento 

o (CPC, art. 906) pedido de conversão da ação de busca e apreensão em 

execução por quantia certa. AI, 86620/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 03/12/2014, Data da 

publicação no DJE 12/12/2014 - TJMT.”Denota-se ainda, que o executado 

se encontra em lugar incerto e não sabido. Assim, proceda-se a citação 

editalícia nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá 

ser certificado pelo Sr. Gestor, para que o executado pague o débito 

atualizado em 03 (três) dias, sob as penas da lei, consignando-se no edital 

a possibilidade deste reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% 

do valor do débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, poderá 

parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações mensais e 

consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, 

conforme dispõe o artigo 916 do CPC.Desde já, 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.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 do devedor passíveis de serem arrestados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito da 

credora.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de 

pesquisa a fim de localizar bens do executado passíveis de serem 

arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Sem prejuízo, intimo a 

exequente para que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste 

feito e/ou indique bens passíveis de serem arrestados, no prazo de 15 

dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo prazo, tudo sob 

pena de extinção do feito.Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, 

intime-se a exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANNE KAROLINE 

SOARES NUNES, digitei.

Resumo da Inicial: EXECUÇÃO: A parte exequente ingressou com Ação de 

Execução contra a parte executada, ante o inadimplemento do débito, 

visando o recebimento do valor abaixo descrito.

Cuiabá, 08 de novembro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1005256 Nr: 25643-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJ COMERCIO DE VESTUARIOS E 

ACESSORIOS LTDA ME, MARION SILVA METELLO, JOSANDA CABRAL 

ALVES, FERNANDA PATRICIA CABRAL ALVES METELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSANDA CABRAL ALVES, Cpf: 

40541746120, Rg: 280.324, Filiação: Samita Cabral e Cidalia Vieira Cabral, 

data de nascimento: 18/01/1957, brasileiro(a), natural de Diamantino-MT, 

casado(a), autônoma, Telefone 65-8426-2254. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos, etc.Com o fito de evitar a desvalorização do 

montante bloqueado, procedo à transferência para a Conta de Depósitos 

Judiciais e, não obstante o teor do Ofício nº 47/2016-DDJ e Resolução nº 

011/2014 – TP oficie-se à Conta de Depósitos Judiciais para regularização 

e vinculação dos valores contidos no ID nº 072018000011282165 (extrato 

em anexo).Ademais, intimo o exequente para que informe seus dados 

bancários no prazo de 15 dias, após, conclusos para intimação nos 

termos do Provimento nº 68/2018 do CNJ e expedição de 

Alvará.Expeça-se o regular edital de citação da executada JOSANDA 

CABRAL ALVES, com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes 

do artigo 257, inciso II do CPC/2015, o edital deverá ser publicado uma vez 

no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do 

DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Decorrido o prazo sem 

manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio como 

curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser 

intimado pessoalmente para os devidos fins.Tudo cumprido, venham-me 

os autos conclusos.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, MEIRIELLY FARIAS 

NOGUEIRA, digitei.

Cuiabá, 08 de novembro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1005256 Nr: 25643-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJ COMERCIO DE VESTUARIOS E 

ACESSORIOS LTDA ME, MARION SILVA METELLO, JOSANDA CABRAL 

ALVES, FERNANDA PATRICIA CABRAL ALVES METELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que afixei, nesta data, o Edital de Citação no Átrio do 

Fórum.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 346893 Nr: 17186-52.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO NORBERTO LEONCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO - 

OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A, Jamil Alves de Souza - OAB:12880 MT, PAULO 

EDUARDO DIAS DE CARVALHO - OAB:12199/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8.324/MT

 Vistos etc.

Seguem alvarás conforme decisão de fls.203.

No mais, arquivem-se com as anotações devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 790726 Nr: 44777-47.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARDOSO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:OAB/MT 18.216, MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

 Intimo o causídico subscritor da petição de fls. 97/98 para, no prazo de 15 

dias acostar aos autos procuração que demonstre seus poderes para 

estar em juízo em nome da instituição financeira, sob pena de 

arquivamento do feito.

Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do credor, tratando-se de 

direito disponível, arquive-se a presente ação com as anotações e baixas 

devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 805802 Nr: 12266-59.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDRAÇARIA MUNDIAL LTDA, VENTURA 

LUCAS DA SILVA, ROSANGELA FERNANDES SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por HSBC BANK 

BRASIL S/A em face VIDRAÇARIA MUNDIAL BRASIL S/A e outros, todos 

qualificados.

O Banco informou a sua incorporação pelo Banco Bradesco, fazendo 

prova nos autos às fls. 135/163, assim como trouxe os dados bancários 

para levantamento do valor que lhe cabe, conforme se vê às fls. 133vº.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Em primeiro lugar, proceda-se à alteração do nome do requerente para 

KIRTON BANK S/A - BANCO MULTIPLO na capa dos autos e demais 

sistemas.

Outrossim, INDEFIRO a realização de pesquisa via INFOJUD para obter as 

declarações de imposto de renda dos executados, uma vez que foram 

realizadas TODAS as pesquisas pertinentes ao caso às fls. 82/93 

(inexistência de bens passíveis de penhora).

Desta feita, ante a apresentação dos dados bancários de fls. 133vº, 

procedo à expedição do Alvará em favor de Banco Bradesco CNPJ nº 

60.746.948/0001-12, Agência nº 4040, Conta nº 1-9, Banco 237.

Após, ante a inexistência de bens passíveis de serem penhorados, a 

SUSPENSÃO do feito nos termos do art. 921 do CPC é a medida que se 

impõe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 382937 Nr: 19029-18.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MORAES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:8.123/PR, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 (...)Às fls. 294 o autor/exequente pleiteou pela intimação do Banco para 

promover ao depósito do saldo devedor remanescente, porém, este 

quedou-se inerte.Às fls. 301/304 o autor/exequente pugnou pela 

realização de BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos financeiros em 

nome do Banco/executado.É sabido que a partir da vigência da Lei 

11.382/2006, os depósitos/aplicações em instituições financeiras 

passaram a ser considerados bens preferenciais na ordem da penhora, 

equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC), obtendo, 

assim primazia em relação aos demais.Assim, não há dúvida de que a 

penhora on line é a principal modalidade executiva destinada à execução 

pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la ao credor, desta feita, 

procedo à realização da penhora via BACENJUD.Consigno, ainda, que os 

autos permanecerão em Gabinete até a verificação dos extratos 

informados pelas instituições financeiras, observando-se o contido no 

provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não obstante a regra do artigo 854 

do Código de Processo Civil.Com efeito, verifico do extrato em anexo que 

o referido procedimento exitoso, tendo sido bloqueado o montante de R$ 

18.863,70 que será transferido para conta dos depósitos judiciais, após a 

decisão de possíveis arguições do executado (art. 854, § 3º do CPC).Nos 

termos do artigo 854, § 2º do CPC, INTIMO o executado, via DJE, para que 

se manifeste acerca do bloqueio realizado em sua conta (R$ 18.863,70), 

no prazo de 05 dias, conforme preconiza o § 3º do mesmo artigo.Empós, 

com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos para 

deliberações e transferência dos valores à Conta de Depósitos Judiciais, 

se for o caso.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 240906 Nr: 311-42.1987.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO NACIONAL DO NORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEFICIADORA DE CEREAIS BRASILIA LTDA, 

LAURO BUOGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO ANTONIO CANEVER 

- OAB:5097/PR, SERGIO RAFAEL CANEVER - OAB:5.097-PR, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 (...) O executado compareceu aos autos, conforme se verifica da petição 

de fls. 176/177, pugnando pela desconstituição do arresto/penhora sobre 

sua conta poupança/conta salário (R$5.523,99), uma vez que lá recebe 

seus proventos/salário/benefício para a subsistência de sua família, 

trazendo aos autos os documentos que comprovam o alegado. Deste 

modo, não obstante a inércia do Banco, tem por finalidade o artigo 833 

(antigo 649 CPC/73), incisos IV e X do Código de Processo Civil/2015, 

preservar a quantia mantida em depósito na modalidade salário, 

atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia e familiar. (...) 

Portanto, considerando-se que foi comprovado pelo executado à origem 

alimentar do saldo bloqueado em sua conta salário/poupança, sobejou 

evidente ser impenhorável o montante objeto de constrição judicial, assim, 

consoante art. 833, IV e X do CPC/2015, PROCEDO incontinenti a 

desconstituição da penhora (extrato anexo). Ademais, cumpra-se a 

decisão constante às fls. 200vº, qual seja, “(...) Outrossim, tendo em vista 

que desde o ano de 1989 aguarda-se informações acerca da missiva de 

fls. 143, bem como quanto ao ofício de fls. 181, proceda o Sr. Gestor 

contado telefônico com o Cartório Distribuidor de Arenápolis/MT reiterando 

o pedido, de forma a solver essa pendência que não pode perdurar ad 

aeternum. Após, com a resposta, venham-me os autos conclusos para 

deliberações e análise do pleito de fls. 187/188. (...)”. Sem prejuízo, em 

consonância com o item 337 da CNGC, proceda-se a abertura de volume a 

partir das folhas 201 (duzentas e um). Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 841481 Nr: 45732-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ASSAD THOMÉ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, 

protocolo 1041730/2018.Observando-se o teor da petição a ser juntada, 

vê-se que assiste razão o Banco, razão pela qual faço constar que onde 

se lê “parte requerente” na certidão de fls. 138, leia-se “parte 

requerida”.Às fls. 123/125 o exequente pugnou pela realização de 

BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos financeiros em nome do 

executado(...)Com efeito, verifico do extrato em anexo que o referido 

procedimento restou parcialmente exitoso, tendo sido bloqueado o 

montante de R$ 5.470,93(...)Ademais(...) vislumbro dos autos a viabilidade 

da realização de pesquisa a fim de localizar bens do executado passíveis 

de serem penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa 

junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, 

procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas 

declarações de renda e bens do executado(...)Nos termos do artigo 854, § 

2º do CPC, proceda-se à INTIMAÇÃO do executado, via carta precatória 

com prazo de 90 dias, a ser endereçada à: QD SQS 104, BLOCO E, APTO 

103, BAIRRO ASA SUL, BRASÍLIA-DF, para que se manifeste acerca do 

bloqueio realizado em sua conta bancária (R$ 5.470,93) no prazo de 05 

dias, conforme preconiza o § 3º do mesmo artigo.Com efeito, deverá o 

exequente recolher as custas de distribuição da missiva, bem como o 

valor da diligência do Oficial de Justiça, comprovando nos autos mediante 

petição no prazo de 15 dias, para posterior encaminhamento via malote 

digital com fulcro no princípio da celeridade processual.Sem prejuízo, 

deverá ainda o exequente 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 extinção 

do feito e desbloqueio do montante penhorado via BacenJud.Transcorrido, 

em caso de silêncio, intime-se o exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 375805 Nr: 11979-38.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE RUI BUENO FERRAZ, ZEINE APAZ FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO SAGA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA APAZ FERAZ - 

OAB:13.380, RUI BUENO FERRAZ - OAB:9.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MATEUS DIAS - 

OAB:17617, FLÁVIO LÚCIO SANTANA DE OLIVEIRA - OAB:16.751/MT, 

GLAUBER COSTA PONTES - OAB:18772, Klivia Hanne Siqueira Dias - 

OAB:38.309/GO, LUIZ EDUARDO FERESIN DE ABREU - OAB:39892, RUY 

AUGUSTUS ROCHA - OAB:21.476/GO, SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:15.600/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de consignação em pagamento e ação de 

indenização em fase de cumprimento de sentença.

Com o decurso do prazo (fls. 600) quanto à decisão de fls. 596, a 

extinção do feito é a medida que se impõe.

Pois bem.

Ante o cumprimento do disposto às fls. 596, JULGO e DECLARO EXTINTA 

a presente ação nos termos do art. 924, inciso II do CPC/2015.

Com efeito, procedo à expedição do necessário Alvará Judicial em favor 

de Ferraz & Ferraz Advogados Associados – EPP, CNPJ nº 

25.163.299/0001-26, Agência nº 0810, Conta Corrente nº 59.666-1, Banco 

Cooperativo Sicredi S.A (748), dados de fls.579 e procuração de fls.556.
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Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as formalidades de 

praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 982344 Nr: 15109-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. 

DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIDES DIAS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que afixei, nesta data, o Edital de Citação no Átrio do 

Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 869920 Nr: 9488-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI VIEIRA CHAVES, CRISTIANE 

CONCEIÇÃO DE AMORIM CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP, SOLANO DE CAMARGO - OAB:149754/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, dando o devido 

prosseguimento ao feito. Na eventualidade de novo pedido de 

desentranhamento de Mandado, que a parte autora COMPROVE O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1113502 Nr: 16124-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO LOUREIRO LISBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, dando o devido 

prosseguimento ao feito. Na eventualidade de novo pedido de 

desentranhamento de Mandado, que a parte autora COMPROVE O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 789464 Nr: 43470-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que Carta Precatória encaminhada ao juízo de Lucas do 

Rio Verde - MT foi devolvida.

 Ademais, procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito e requer o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 768249 Nr: 21132-90.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA SILENE SOARES MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Vistos etc.

Segue alvará conforme sentença de fls.313.

No mais, arquivem-se com as anotações devidas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1095942 Nr: 8799-67.2016.811.0041

 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): JULIANA RIBEIRO DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LEVY RABONE 

PALMA - OAB:OAB/MT 18.609

 Intimação da parte requerida, para que no prazo de 15 dias, traga aos 

autos as guias referentes aos depósios de fls. 105/108/109, referentes a 

primeira e a segunda parcela da prestação pecuniári pactuada.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1029499-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JOSE NANTES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYDIA CRISTINA DE SOUZA NANTES SANTOS OAB - MT13689/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1029499-76.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MILTON JOSE NANTES 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc. Anote-se a PRIORIDADE 

NA TRAMITAÇÃO dos autos, por se tratar de autor IDOSO. Nos termos do 

item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO 

ao autor os benefícios da justiça gratuita, ressalvando-se que estes 

poderão ser revogados a qualquer tempo, se comprovados a inexistência 

ou desaparecimento dos requisitos essenciais a sua concessão, 

conforme disposto no artigo 7º, da Lei n. 1.060/50. Pretende o autor, por 

meio desta ação, a declaração de inexistência de débito quanto ao 

contrato firmado entre as partes, todavia não coligiu aos autos a sua 

cópia. Quanto ao dever de apresentação do contrato objeto de revisão, 

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 documentos indispensáveis 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 ao consumidor, 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, com 

fulcro nos dispositivos elencados, faculto ao autor o prazo de 15 dias, 

para, querendo, emendar a petição inicial, sanando a irregularidade 

apontada, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de 

novembro de 2018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030069-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUI CARLOS SCHNEIDER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1030069-62.2018.8.11.0041. AUTOR(A): RUI CARLOS SCHNEIDER RÉU: 

BANCO BRADESCO S.A., BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos etc. No que se refere à concessão dos benefícios da 

gratuidade de justiça, tenho que esta dever ser a exceção e não a regra, 

comumente utilizado na grande maioria das ações intentadas na justiça. 

Saliento ainda, que quando os fatos narrados não encontra sustentação 

na declaração de hipossuficiência, o ônus da prova cabe a quem alega, já 

que a parte autora afirma não ter condições financeiras para suportar as 

despesas processuais, no entanto, no contrato objeto de revisão assumiu 

o pagamento de prestações mensais de mais de três mil reais por mês, 

cujo poder aquisitivo, para admissão do contrato em tela somente 

dar-se-ia mediante comprovação de capacidade financeira, impossível de 

ser afastada pela mera declaração de pobreza. Ademais, tenho que não 

cabe ao juiz produzir prova nesse sentido, mas sim, analisar aquelas que 

estão no âmbito do processo. Apesar de a Lei 1.060/50, exigir apenas a 

declaração de pobreza, ao magistrado cabe analisar o estado de carência 

do requerente da gratuidade de justiça, garantindo-se dessa forma a 

destinação do benefício àqueles que realmente não tem condições de 

arcar com as custas judiciais sem prejuízo do sustento próprio e de sua 

família. Esse é o entendimento do Des. Carlos Alberto Bencke, do Eg. 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, exposto no julgamento do 

recurso de Apelação Cível n. 70000322487: “Apesar de a lei, em seu 

artigo 4º, determinar a simples afirmação da parte é suficiente para ser 

beneficiado, não é prova inequívoca o que afirma o pretendente à 

assistência judiciária, muito menos obrigado o julgador a decidir em favor 

do requerente, se de outras provas e circunstâncias ficar demonstrado 

que o conceito de pobre invocado pelo peticionário não é aquele que 

justifica a concessão. (...) Ademais, o conceito de pobreza deve ser 

valorado pelo julgador dentro dos limites traçados pela lei que, no seu 

parágrafo único do art. 2º, determina que o benefício será concedido aos 

necessitados, entendidos estes como aqueles que, para ter acesso à 

justiça, teriam prejuízo do sustento próprio ou da família. Ao que se 

depreende dos autos, o alegado estado de pobreza do apelante não se 

enquadra no conceito expresso na lei, pois não está demonstrado o 

prejuízo do sustento próprio ou da família e que tal indeferimento lhe 

acarretará a impossibilidade de acesso à justiça”. No mesmo sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DO AUTOR DE IMPOSSIBILIDA DE 

ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CONTEXTO 

FÁRICO QUE DEMONSTRA O CONTRÁRIO – INDEFERIMENTO – RECURSO 

IMPROVIDO. Admite-se o indeferimento do pedido de justiça gratuita, 

quando o juiz tiver fundadas razões, malgrado afirmação da parte de a 

situação econômica não lhe permitir pagar as custas do processo. 

Inteligência do art. 5º, da Lei n. 1.060/50”.(TJMT – AG 37083/05 – 1ª Cciv – 

Rel. Juiz Alberto Pampado). Assim, com amparo legal no § 2º do art. 99 do 

NCPC, INTIMO a parte autora para, no prazo de 15 dias, comprovar o 

preenchimento dos pressupostos aptos à sua concessão, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 07 de novembro de 2018. Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028589-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA FURTUNATO FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MORAES VALENTE OAB - MT21549/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1028589-49.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ROSALINA FURTUNATO 

FREITAS REQUERIDO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A Vistos etc. 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 à autora os benefícios 

da justiça gratuita. Do cotejo dos autos, constato que a requerente não 

demonstrou qual a cláusula contratual passível de revisão, apresentando 

apenas alegações genéricas de abusividade contratual. Considerando a 

inviabilidade de conhecimento “ex officio” de abusividade, aliado ao fato de 

que, na forma do art. 330, § 2º do CPC, compete à parte autora declinar 

qual o valor incontroverso relativo à pretensa revisão, intimo a autora via 

publicação no DJE para no prazo de 15 dias emendar a petição inicial, 

apontando qual a cláusula que pretende revisar, fundamentando o seu 

pedido e apresentando o valor incontroverso, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018. Dr. Paulo Sergio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034717-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL DA SILVA AMORIM (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1034717-85.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MIGUEL DA 

SILVA AMORIM Vistos... Compulsando os autos, constato a ausência do 

recolhimento da guia taxas e custas judiciais, portanto intimo a parte 

autora para, no prazo de 15 dias efetuar o recolhimento da guia retro 

mencionada e/ou, em sendo o caso, somente comprovar o seu 

recolhimento, sob pena de extinção. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - 

EXECUÇÃO - RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS - EXTINÇÃO DO FEITO 

- INTIMAÇÃO PESSOAL - Deixando a parte de comprovar o recolhimento 

das custas iniciais no prazo legal, há que se declarar extinto o processo. 

Não se faz necessário que a parte seja intimada pessoalmente da decisão 

que determinou o recolhimento das custas, bastando, nesse caso, apenas 

a intimação do procurador da parte. (TJ-MG – AC: 10079120010131002 

MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 04/07/2013, Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2013) Cumpra-se. 

CUIABÁ, 6 de novembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021547-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL DEMETRIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021547-46.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JOSE MANOEL DEMETRIO RÉU: 

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. Vistos etc. Em que pese os 

documentos encartados com a petição Id. 14950769, tenho que estes não 

demonstram a sua hipossuficiência, ao se ter em vista que possui 

diversos bens móveis – caminhões, ainda que não integralmente quitados, 

em suas mãos, demonstrando de conseguinte capacidade financeira para 

arcar com as custas processuais. De tal sorte, INDEFIRO O PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA e fixo o prazo de 15 dias para o recolhimento 

das custas de distribuição, sob pena de extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 7 

de novembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033099-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CELIO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (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: 

1033099-42.2017.8.11.0041. AUTOR(A): MARCOS CELIO DE SOUSA RÉU: 

BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Do cotejo dos autos, observo que foi 

p rov ido  o  recu r s o  d e  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o  n . 

1000193-88.2018.811.0000, sendo no Id. 13324426 – Pág. 1 lavrado 

despacho pelo juízo, determinando a intimação para imediato desbloqueio 

dos 70% do provento do autor, retido integralmente no mês de 

agosto/2017. Conforme lançamento constante no PJE, a intimação foi 

disponibilizada o DJ Eletrônico publicado em 24/05/2018 e aos 07/06/2016 

juntada a petição Id. 13534436, na qual a instituição financeira ora ré 

informa o cumprimento da aludida ordem. Todavia, por meio da petição Id. 

13609639 o autor informa que não ocorreu, pelo réu, o cumprimento da 

liminar, pugnando pela aplicação de multa diária e, para tanto, apresentou 

os extratos bancários Id. 13609695. Considerando que o réu, embora 

tenha afirmado, não comprovou o efetivo cumprimento da ordem judicial 

emanada pelo Colendo TJMT, fixo o prazo de 05 para que o Banco ora 

requerido comprove nos autos a restituição de 70% dos proventos do 

autor, quanto ao mês de agosto/2017, sob pena de incidência de multa 

diária de R$ 500,00 por dia, até o imite de 10 dias-multa, além daquela 

firmada no artigo 77, IV do CPC., em 20% do valor da causa em favor do 

Estado. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 06 de novembro de 2018. Dr. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023840-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICE DE SOUZA MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(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: 

1023840-23.2017.8.11.0041. AUTOR(A): VERONICE DE SOUZA 

MAGALHAES RÉU: BANCO BMG Vistos... Ante a interposição do recurso 

de apelação no ID 13592750, devidamente contrarrazoado no ID 

15228926, em face de a sentença que julgou parcialmente procedente o 

feito, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, com nossas homenagens e cautelas de praxe. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 5 de novembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025959-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDA REGINA MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(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: 

1025959-54.2017.8.11.0041. AUTOR(A): LEDA REGINA MARTINS DA 

SILVA RÉU: BANCO BMG Vistos... Ante a interposição do recurso de 

apelação no ID 14786994, devidamente contrarrazoado no ID 15233219, 

em face de a sentença que julgou procedente este feito, encaminhem-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com nossas 

homenagens e cautelas de praxe. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de novembro de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1013181-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO PINHEIRO ESPOSITO FILHO (EMBARGANTE)

MARIO PINHEIRO ESPOSITO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013181-52.2017.8.11.0041. EMBARGANTE: MARIO PINHEIRO ESPOSITO 

FILHO, MARIO PINHEIRO ESPOSITO EMBARGADO: COOPERATIVA DE 

CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Considerando a regularidade dos termos da 

composição apresentada por meio da petição Id. 16208084, HOMOLOGO o 

acordo de vontades e determino a SUSPENSÃO do curso desta ação, até 

o seu integral cumprimento, a ser noticiado pelas partes no prazo de 15 

dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07 de novembro de 2018. Dr. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012540-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA SANTANA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ NEVES GOMES OAB - MT17234/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012540-30.2018.8.11.0041. AUTOR(A): DJALMA SANTANA JUNIOR RÉU: 

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS S/A Vistos etc. Considerando os termos da emenda da 

inicial Id. 14112383, na qual pugna o autor pela inclusão da RECEITA 

FEDERAL DO BRASIL no polo passivo, tem-se que tal pedido acarreta na 

incompetência do juízo para o processamento e julgamento da matéria, por 

força do art. 109, I, da CF/88, c/c art. 45 do CPC. Ao se ter em vista que 

compete exclusivamente ao Juízo Federal a apreciação acerca da 

permanência ou não do ente federal inserido, na forma disposta no § 3º do 

art. 45 do CPC, determino o encaminhamento do feito à Justiça Federal, 

com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 06 de 

novembro de 2018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003699-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042/O (ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO PINHEIRO ESPOSITO (EXECUTADO)

MARIO PINHEIRO ESPOSITO FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (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: 

1003699-80.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO 

GROSSO EXECUTADO: MARIO PINHEIRO ESPOSITO FILHO, MARIO 

PINHEIRO ESPOSITO Vistos etc. Considerando a regularidade dos termos 

da composição apresentada por meio da petição Id. 16207839, 

HOMOLOGO o acordo de vontades e determino a SUSPENSÃO do curso 

desta ação, até o seu integral cumprimento, a ser noticiado pelas partes 

no prazo de 15 dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07 de novembro de 2018. Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036570-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO MARTINS PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1036570-66.2017.8.11.0041. REQUERENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS REQUERIDO: CICERO MARTINS 

PEREIRA Vistos... Da análise dos autos, verifico que na peça inicial (ID 

10962108) a autora informou como sendo o veiculo objeto da presente 

ação um FORD ECOSPORT, placa: OBM-6824, contudo após o deferimento 

da liminar juntou petição (ID 11525825) retificando os dados da exordial, 

informando que o veiculo objeto da presente ação é uma CHEVROLET 

S-10 BLAZER, placa: KOB-7849. Dessa forma, proceda-se a correção 

dos dados do veiculo no mandado. No mais, ante a informação do Sr. 

Meirinho na certidão de ID 15757466, de que o requerido reside no 

endereço declinado pela autora na petição de ID 13643485, expeça-se 

novo mandado de busca, apreensão e citação, a ser cumprido no 

endereço: “RUA DEZOITO, Nº 07, QD. 103, JARDIM FLORIANOPOLIS, 

CUIABÁ-MT, CEP: 78055-805”. Com efeito, intimo a requerente para, no 

prazo de 15 dias, acostar aos autos comprovante do recolhimento da guia 

concernente as diligências do Oficial de Justiça, nos termos do Provimento 

nº 02/2017 - CGJ. Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de novembro de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000199-06.2017.8.11.0041

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:

CELIA FUJIMURA VIEGAS (EXECUTADO)

VIEGAS E VIEGAS TREVISAN LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1000199-06.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: VIEGAS E VIEGAS TREVISAN LTDA - ME, CELIA FUJIMURA 

VIEGAS Vistos... Verifica-se que na petição de ID 16268070 que as partes 

entabularam acordo extrajudicial com o objetivo de encerrar o presente 

litígio. Faço constar que não há assinatura do advogado Marco André 

Honda Flores, patrono da instituição financeira, contudo verifico que a 

juntada da petição no sistema PJE foi feita pelo mesmo, portanto tenho-a 

como válida. Destaco que conforme o art. 12, § 2º, inciso I do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças 

proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência 

liminar do pedido". Desta feita, HOMOLOGO o acordo de vontades e 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta ação de cobrança pelo procedimento 

comum em fase de cumprimento de sentença, o que faço com amparo 

legal no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Após o transito em 

julgado, arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias. P. 

I. Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de novembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003339-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GILCELIA DE OLIVEIRA LEMOS RAMOS (RÉU)

PEDRO DONIZETE HERMAN RAMOS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1003339-48.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A RÉU: GILCELIA DE OLIVEIRA LEMOS RAMOS, PEDRO 

DONIZETE HERMAN RAMOS Vistos... Conforme determina o art. 485, VIII 

do CPC, extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, quando o 

autor desistir da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Assim, 

ante o pleito de ID 15451205, JULGO e DECLARO EXTINTA esta ação de 

reintegração de posse com pedido liminar, nos termos do artigo 

supracitado. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e 

baixas devidas. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de novembro de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022430-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BONAMI ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1022430-61.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: BONAMI 

ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME Vistos... Tratam-se de Embargos de 

Declaração opostos pelo Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, 

em face da sentença que extinguiu a ação por falta de regular notificação, 

aduzindo que a sentença é contraditória, afirmando, que tal fato é motivo 

de indeferimento da liminar e não extinção, de que o réu deveria manter 

seu endereço atualizado, não sendo necessário que seja recebida pelo 

próprio devedor, requerendo seu acolhimento e deferimento da liminar. É o 

relatório necessário. Os declaratórios não prosperam, digo isso, pois, 

apesar do entendimento que a situação fática leva ao indeferimento da 

liminar e não à extinção, não encontra ressonância na jurisprudência 

Pátria, posto se tratar de condição de procedibilidade. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – MOTIVO 

“NÚMERO IRREGULAR” – MORA NÃO CONFIGURADA – INICIAL 

INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é 

condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão ex vi da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. Sendo 

imprescindível para o ajuizamento, sua ausência implica no indeferimento 

da petição inicial, notadamente quando oportunizada a emenda. 

0007306-75.2016.8.11.0002 - Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA. Outrossim, caso a parte não seja encontrada em face de estar 

em lugar incerto e não sabido, com esgotamento dos atos, para esse 

desiderato, redunda em notificação via protesto por edital. 

0016376-33.2015.8.11.0041 – RELATOR DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO - APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO "AUSENTE" - PROTESTO DO 

TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS 

MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA – 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 3º, §§ 6º E 

7º, DO DECRETO-LEI 911/69 - RECURSO PROVIDO. Se a notificação 

extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido no 

contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está 

caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é 

admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a 

localização do devedor. A comprovação da mora é imprescindível à busca 

e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). Julgada 

improcedente a Ação de Busca e Apreensão, condena-se o autor à multa 

prevista no art. 3º, §§6º e 7º, do Decreto-Lei 911/69. Por fim a notificação 

juntada aos autos, com intimação para esclarecimentos, já que não 

efetuado por Notarial ou Correio, rendundou em seu não conhecimento, 

sem recurso. Diante desses fatos, fica evidente a finalidade de 

rediscussão da matéria, tendo em vista a não aceitação do resultado, o 

que não encontra amparo legal. Posto isso, REJEITO os Embargos de 

Declaração. Transitada em julgado e nada requerendo, arquivem-se. 

CUIABÁ, 6 de novembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018219-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANNETE BATISTA DA COSTA (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))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1018219-11.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JANNETE BATISTA 

DA COSTA RÉU: BANCO BMG Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE 

ENCARGOS FINANCEIROS EM EMPRÉSTIMO DE CARTÃO CONSIGNADO 

C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

ajuizada por JANNETE BATISTA DA COSTA em face de BANCO BMG S/A, 

todos qualificados nos autos em referência, objetivando a revisão do 

contrato de cartão de crédito firmado em junho de 2009 ID.13733800, entre 

as partes, bem como a suspensão da cobrança das parcelas. Por meio da 

decisão Id. 14419108 foi concedida a assistência judiciária e facultada a 

emenda da inicial, nos seguintes termos: “Do cotejo dos autos, observo 

que dentre os requerimentos formulados nesta ação, está o de revisão 

contratual de cláusulas, todavia a requerente não exibiu cópia do 

respectivo contrato. Quanto ao dever de apresentação do contrato objeto 

de revisão, 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 documentos indispensáveis 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 , já que nos autos não há prova “in casu” do requerimento 

administrativo e/ou do recolhimento das despesas concernentes, aptos a 

ensejar a ordem judicial ao Banco de sua exibição. Da mesma sorte, 

constato que a requerente não apresentou a quantificação de qual o valor 

incontroverso, conforme a regra disposta no art. 330, § 2º do CPC, com 

base no pedido revisional formulado. Desta forma, com fulcro nos 

dispositivos elencados, faculto a 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. 

14997402, limitou-se a autora a “EMENDAR A INICIAL, para INDICAR 

VALORES INCONTROVERSOS DO CONTRATO”, e para tanto apenas 

acostou a cópia de uma fatura do contrato de cartão de crédito quanto ao 

mês de junho/2018. Faço constar que neste interregno o réu deu-se por 

citado e apresentou a contestação Id. 14729905, sem preliminares e 

também sem exibir o contrato objeto desta ação. Do exame da 

documentação encartada, é possível verificar que, embora facultada a 

emenda da inicial para que a autora exibisse o contrato objeto da revisão 

ou apresentasse o prévio requerimento administrativo, requisito intrínseco 

ao ajuizamento de ação que vise a sua revisão, esta assim não procedeu. 

Com relação ao pedido de exibição de documentos, expressamente 
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formulado na inicial, 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, 

apresentou pedido de revisão de cláusulas contratuais quanto a 

capitalização de juros, sem quantificar o valor incontroverso, conforme 

determinado pelo art. 330, § 2º do CPC, que determina que “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, proposta ação que tenha 

por objeto a discussão de cláusulas contratuais, cabe a parte autora 

identificar, claramente, qual o valor que pretende controverter e qual é a 

parcela que à sua ótica entende ser incontroversa, não sendo suficiente o 

mero pedido, formulado de forma genérica, de revisão de cláusulas. 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) Por se 

tratar de matéria que deve o juiz conhecer de ofício (art. 485, § 3º do 

CPC), manifesta a 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 JANNETE BATISTA DA COSTA em face de BANCO BMG S/A, o 

que faço com amparo legal no art. 485, VI, do CPC. Por fim, tenho que 

apesar do Banco BMG ingressar nos autos, evidente se encontra que a 

peça exordial ainda estava em fase de emenda, portanto, irregular sua 

intervenção, não gerando, desta feita, condenação em honorários 

advocatícios, em seu favor. Transitada em julgado, sem manifestação das 

partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 07 de novembro de 2.018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001011-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JUNIOR ALVES DE ARRUDA (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: 1035277-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR FERNANDEZ DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça e 

dar prosseguimento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005989-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOBSON ALEXSANDER NOGUEIRA BEZERRA (REQUERIDO)
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Vistos, etc.INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

providenciar a citação e intimação da apreensão do requerido, no prazo 

de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não serão analisados 

pedidos repetidos já analisados e REVOGAÇÃO DA LIMINAR.Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035291-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR SOUZA E SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

providenciar a citação e intimação da apreensão do requerido, no prazo 

de cinco dias, sob pena de extinção,advertindo que não serão analisados 

pedidos repetidos já analisados e REVOGAÇÃO DA LIMINAR.Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012281-35.2018.8.11.0041

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:

MATEUS GERONIMO DOS SANTOS (RÉU)

MATEUS GERONIMO DOS SANTOS ME (RÉU)

ROSILENE PACIFICO FERREIRA (RÉU)

FRANCISCA CECINA DE OLIVEIRA FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar prosseguimento ao feito 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, 08.11.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014237-86.2018.8.11.0041

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:

EDINET MARTINS SIQUEIRA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

providenciar a citação e intimação da apreensão do requerido, no prazo 

de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não serão analisados 

pedidos repetidos já analisados e REVOGAÇÃO DA LIMINAR.Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000138-14.2018.8.11.0041

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:

RODRYGO ALEXANDRE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

providenciar a citação e intimação da apreensão da parte requerida no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção E REVOGAÇÃO DA LIMINAR, 

advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, 

transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000417-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (EXEQUENTE)

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. V. PAIVA DE CASTRO - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ademar coelho da silva OAB - MT14948/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se a inclusão de todos os executados, nos termos da 

inicial. Intime-se o autor para apresentar demonstrativo de débito 

atualizado para efetivar penhora on line. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 08.11.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030459-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY DE LARA SANTOS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar prosseguimento ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão analisados pedidos repetidos já analisados e 

REVOGAÇÃO DA LIMINAR.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023401-75.2018.8.11.0041

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:

RONALDO SOUSA DA SILVA (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar prosseguimento ao feito , no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados,e REVOGAÇÃO DA LIMINAR .Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009957-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS GONCALVES SOUZA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.Proceda-se penhora/avaliação do bem indicado pelo credor se 

de propriedade da parte executada.Cumpra-se. Deverá a Parte Autora 

apresentar a guia de recolhimento da diligência ou oferecer meios para a 

condução do oficial de justiça, para o cumprimento do mandado 

necessário, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031164-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO GARCIA DE OLIVEIRA (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, 08.11.18

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1024944-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO TELLES BUENO OAB - RJ034111 (ADVOGADO(A))

FABIO SILVEIRA JUNIOR OAB - RJ156378 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILDES TAVARES ALVES (RÉU)

PAULO ROBERTO ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito no prazo 

legal. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 08.11.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021731-02.2018.8.11.0041

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:

MARCELO DE BRITO MALTA (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, 08.11.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020415-51.2018.8.11.0041

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:

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA OAB - MT23969/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Faculto ao credor o levantamento do valor penhorado. 

Expeça-se alvará. Intime-se o autor para indicar outros bens passíveis de 

penhora e após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 08.11.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020242-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA BRANDAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se a restrição judicial do bem e deverá o autor 

manifestar nos autos como já determinado. Cumpra-se. Cuiabá, 08.11.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038307-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENYS RICHARD DA SILVA CARNEIRO (REQUERIDO)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023857-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELEN CRISTINA DA SILVA INFANTINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se restrição judicial do bem. Intime-se o autor para no 

prazo legal cumprir determinação dos autos, ou seja, ostular pela 

conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em 

face não localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 11.08.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031556-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

S.T.L TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora indicar bens passíveis de penhora, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008727-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ERNESTO MORENO GARCIA (EXECUTADO)

TEODORO VILLAFANE MORENO (EXECUTADO)

CECILIA INES VILLAFANE ALMONACID DE MORENO GARCIA 

(EXECUTADO)

TERRA SELVAGEM GOLFE CLUBE LTDA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência da carta precatória expedida, bem 

como comprovar sua distribuição, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO
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Processo Número: 1038864-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDINETE PORTO DE SOUSA DAVID 29277442115 (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se a Defensora Pública para manifestar sobre certidão 

e após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 08.11.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021188-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA DE MORAES CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT9297 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Os fatos combatidos na inicial se comprovam por documentos, 

ou seja que sejam demonstrado a legalidade dos descontos ocorrido na na 

conta poupança nº.: 8696378-7, agência: 1941, sendo que a parte autora 

alega que em 08/09/2.015 havia um saldo no valor de R$ 34.463,99 (trinta 

e quatro mil quatrocentos e sessenta e três Reais e noventa e nove 

centavos), Assim, intime-se o requerido para especificar a finalidade de 

provas em audiência. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 08.11.18

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038992-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE AZEVEDO FILHO OAB - MT0016239A (ADVOGADO(A))

MARIANA MOCCI DADALTO OAB - MT19947/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Não havendo o recolhimento da guia de diligência, como 

indicação de oferecimento de meios, no prazo legal, certifique-se. Caso 

em que, devolva-se com as formalidades legais. Caso positivo, 

comunique-se ao Juízo Deprecante o atual andamento do feito e 

cumpra-se a referida, devolvendo-a em seguida. Cumpra-se. Cuiabá, 

08.11.18

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1038660-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O RECANTO DAS PEDRAS ESPACO PARA EVENTOS LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR OAB - MT0014603A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CORREA SOBRINHO OAB - MT22029/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

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, 06.11.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020127-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR PEDRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

NOTA AO AUTOR: Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do 

Oficial de Justiça acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006626-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO (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: 1021597-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO ALVES MENDONCA (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: 1008654-23.2018.8.11.0041

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:

MOISSES FABIO CORREA (RÉU)

ANA MARIA DO NASCIMENTO (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1038860-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDINETE PORTO DE SOUSA DAVID 29277442115 (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se a autora para manifestar no feito. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 08.11.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020415-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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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:

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA OAB - MT23969/O 

(ADVOGADO(A))

 

NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Transferências, Desbloqueios e/ou 

Reiterações para Bloqueio de Valores acostado nos autos, no prazo de 

Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031506-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOHNNY APARECIDO MONTEIRO (EXECUTADO)

APARECIDO DONISETE MONTEIRO (EXECUTADO)

PONTO DA CARNE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIANE DE SOUZA MONARO OAB - MT0013094A-B (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora 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: 1020588-75.2018.8.11.0041

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:

ROSENWAL RODRIGUES DOS SANTOS (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: 1014840-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

TEREZA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

CAIO AUGUSTO BERNADINO DA COSTA (EXECUTADO)

A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARCUS VINICIUS FERREIRA PINTO (EXECUTADO)

ABEILARD DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

THAIS REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora retirar a certidão para fins de averbação 

premonitória nesta secretária, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024097-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABEILARD DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

CAIO AUGUSTO BERNADINO DA COSTA (EXECUTADO)

MARCUS VINICIUS FERREIRA PINTO (EXECUTADO)

TEREZA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

THAIS REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

PRISCILA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT0007191S 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora retirar a certidão para fins de averbação 

premonitória nesta secretária, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031090-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DAVID NASCIMENTO DE SIQUEIRA (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032531-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE EVANGELISTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: 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: 1035184-64.2018.8.11.0041

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:

VALDEMAR ALVES DOS SANTOS JUNIOR (EXECUTADO)

 

NOTA AO AUTOR: Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do 

Oficial de Justiça acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1014421-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MARIA LEMOS BAGG (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT0004070A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR (EMBARGADO)

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (EMBARGADO)

LUIZ ANTONIO LEMOS (EMBARGADO)
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MARIA HIPOLITA LEMOS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT0013685A 

(ADVOGADO(A))

 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013700-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICK DE LARA PINTO RIBEIRO (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022558-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DONIZETE CARDINALLI (RÉU)

 

NOTA AO AUTOR: Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do 

Oficial de Justiça acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032653-05.2018.8.11.0041

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:

JULIO JUNIOR BELINKI (RÉU)

JULIO JUNIOR BELINKI 71364641100 (RÉU)

 

NOTA AO AUTOR: Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do 

Oficial de Justiça acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039028-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO APARECIDA BASTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08.11.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002686-46.2017.8.11.0041

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:

VLADMIR APARECIDO RODRIGUES (EXECUTADO)

NEIDE ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

SAO JOSE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora providenciar a citação das parte executadas NEIDE 

ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES e SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013714-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CALDERAN (RÉU)

COMERCIAL E IMPORTADORA PAULO LTDA - ME (RÉU)

TANIA MARIA ESTRELA FERNANDES CALDERAN (RÉU)

PAULO SERGIO DOS SANTOS CALDERAN (RÉU)

MARIA JOSE DOS SANTOS CALDERAN (RÉU)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora, no prazo legal, 

providenciar a citação das partes requeridas PAULO CALDERAN, MARIA 

JOSÉ DOS SANTOS CALDERAN E TÂNIA MARIA ESTRELA FERNANDES 

CALDERAN.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030954-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA LUZIA LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERIDIANA SALDANHA DE ALMEIDA OAB - MT17089/O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032730-48.2017.8.11.0041

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:

CLAUDIO JOSE DE FREITAS & CIA LTDA - ME (RÉU)

ROSANGELA RODRIGUES REBELO (RÉU)

CLAUDIO JOSE DE FREITAS (RÉU)

 

NOTA AO AUTOR: Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do 
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Oficial de Justiça acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000040-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR ARAUJO MENDONCA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016301-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DA SILVA MOTA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017444-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITHOR BORGES DANTAS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020322-88.2018.8.11.0041

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:

ANTERSON OSVINO RECH (REQUERIDO)

 

Fica a parte autora devidamente intimada para manifestar sobre Decurso 

de Prazo de Dilação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009200-78.2018.8.11.0041

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:

WAGNER (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012281-35.2018.8.11.0041

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:

MATEUS GERONIMO DOS SANTOS (RÉU)

MATEUS GERONIMO DOS SANTOS ME (RÉU)

ROSILENE PACIFICO FERREIRA (RÉU)

FRANCISCA CECINA DE OLIVEIRA FERREIRA (RÉU)

 

Vistos, etc.INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar prosseguimento ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, 

transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-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))

 

Deverá a parte autora tomar conhecimento do alvará eletrônico expedido 

nos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013699-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CESAR PULCHERIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PULCHERIO MOURA OAB - MT13144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

LEONARDO NASCIMENTO GONCALVES DRUMOND OAB - MG62626 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora tomar conhecimento do alvará eletrônico expedido 

nos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012939-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ARAUJO DE LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT0012035A 

(ADVOGADO(A))

LUCIANO MARQUES OAB - SP358250 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte requerida tomar conhecimento do alvará eletrônico 

expedido nos autos, no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002330-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CORRETO PRIANTE (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar conhecimento do alvará eletrônico expedido 

nos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001463-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora tomar conhecimento do alvará eletrônico expedido 

nos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025263-18.2017.8.11.0041

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:

DANY COMERCIO DE FORNITURAS LTDA - ME (EXECUTADO)

CLAUDEIR ALBINO PRUDENCIO (EXECUTADO)

DANIELLE CARMO DE CARVALHO PRUDENCIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT0013379A-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá o advogado KLEBER JOSE MENEZES ALVES, inscrito na OAB 

13379A-O-MT, regularizar a representação processual em nome da 

pessoa física CLAUDEIR ALBINO PRUDENCIO, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1163227 Nr: 37225-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M H FARIA LTDA ME, MARCELO HENRIQUE 

FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face das várias tentativas frustradas em encontrar os 

réus/executados, fica a parte exequente intimada para indicar endereço 

para proceder a citação dos executados, no prazo legal de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1028138 Nr: 35856-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB:OAB/PR 39.274, CAROLINE CIBELE FRANJONI LINHARES - 

OAB:26188.6, FERNANDO DALLA PALMA ANTONIO - OAB:32.698/PR, 

RAFAEL CORDEIRO DO REGO - OAB:45.335/PR, ROBERTA S. SERVELO 

DE FREITAS - OAB:49.802/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Vistos, etc.

Defiro a suspensão até cumprimento do acordo. Após, digam-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 421904 Nr: 7107-43.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR LEAL RUBIM, MARIA ANGELICA MAIRINK 

RUBIM, EDUARDO JOSÉ DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO 

- SIBRASEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO CORREA FERREIRA 

JUNIOR - OAB:209.508, LUIS PAULO SERPA - OAB:118942/SP, VITOR 

LIMA DE ARRUDA - OAB:16.198/MT

 Vistos, etc.

Decorrido o prazo para parte requerida/Impugnante manifestar, 

certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1050833 Nr: 46850-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIVANIO HENRIQUE DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEIA DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:11297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 Deverá a parte autora tomar conhecimento do alvará eletrônico expedido 

nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1050833 Nr: 46850-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIVANIO HENRIQUE DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEIA DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:11297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a parte requerida indicar conta 

bancária para expedição de alvará, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 793637 Nr: 47771-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMERE R. RAMOS DE SOUZA ME, 

ROSIMEIRE RODRIGUES RAMOS DE SOUZA, ORIVAL BINI, SEBASTIÃO 

BATISTA DE SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO GOMES DE 

ALMEIDA NETO - OAB:OAB/MT 18.314, RODOLFO GERMANO TAQUES 

- OAB:18242/O, TAYNÁ ZANINI PEREIRA - OAB:18371/MT

 1 - Em face do Ofício Circular nº 005/2018, da Central de 

Apreensões/Leilões, acostado aos autos, ficam as partes intimadas da 

quarta temporada de Hasta Pública para o ano de 2018, sendo a 1ª 

praça/leilão para o dia 04/12/2018, às 14h00min, e a 2ª praça/leilão para o 

dia 12/12/2018, às 14h00min, a serem realizadas no Plenário do Fórum da 

capital e;

2 - Para a venda de bens imóveis, fica a parte autora intimada para 

apresentar certidão de ônus atualizada, caso ainda não tenha 

apresentado, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1136298 Nr: 25745-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASAS PALACE HOTEL LTDA ME, ERMINDO 

MAEHLER, MANOEL BRIANES RODRIGUES JUNIOR, SILVERIO MAEHLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI ANILSON MENACHO - 

OAB:13949, FABIANA HERNANDES MERIGHI - OAB:9139, GIAN CARLO 

LEÃO PREZA - OAB:8431/MT, LUDOVICO ANTONIO MERIHI - 

OAB:905-A

 Retificando a intimação sobre a quarta temporada de leilões/hasta, ficam 

as partes intimadas de que o leilão presencial será realizado no Salão de 

Eventos do Roari Hotel, situado na Rua General Vale, n° 560, Bairro 

Bandeirantes, Cuiabá/MT, e o leilão eletrônico ocorrerá nos sites 

w w w . s b j u d . c o m . b r  e / o u  w w w . m a j u d i c i a l . c o m . b r  e / o u 

www.kleiberleiloes.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1101545 Nr: 11141-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DA SILVA, ANA PAULA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9.454/MT, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retificando a intimação sobre a quarta temporada de leilões/hasta, fica a 

parte autora intimada de que o leilão presencial será realizado no Salão de 

Eventos do Roari Hotel, situado na Rua General Vale, n° 560, Bairro 

Bandeirantes, Cuiabá/MT, e o leilão eletrônico ocorrerá nos sites 

w w w . s b j u d . c o m . b r  e / o u  w w w . m a j u d i c i a l . c o m . b r  e / o u 

www.kleiberleiloes.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1140147 Nr: 27428-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CHITOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 1 - Em face do Ofício Circular nº 005/2018, da Central de 

Apreensões/Leilões, acostado aos autos, ficam as partes intimadas da 

quarta temporada de Hasta Pública para o ano de 2018, sendo a 1ª 

praça/leilão para o dia 04/12/2018, às 14h00min, e a 2ª praça/leilão para o 

dia 12/12/2018, às 14h00min, a serem realizadas no Plenário do Fórum da 

capital e;

2 - Para a venda de bens imóveis, fica a parte autora intimada para 

apresentar certidão de ônus atualizada, caso ainda não tenha 

apresentado, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 782757 Nr: 36417-26.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RODRIGUES MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Retificando a intimação sobre a quarta temporada de leilões/hasta, ficam 

as partes intimadas de que o leilão presencial será realizado no Salão de 

Eventos do Roari Hotel, situado na Rua General Vale, n° 560, Bairro 

Bandeirantes, Cuiabá/MT, e o leilão eletrônico ocorrerá nos sites 

w w w . s b j u d . c o m . b r  e / o u  w w w . m a j u d i c i a l . c o m . b r  e / o u 

www.kleiberleiloes.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 810534 Nr: 17024-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES FERREIRA DE MORAES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIA RIBEIRO DA SILVA - 

OAB:13927

 Retificando a intimação sobre a quarta temporada de leilões/hasta, ficam 

as partes intimadas de que o leilão presencial será realizado no Salão de 

Eventos do Roari Hotel, situado na Rua General Vale, n° 560, Bairro 

Bandeirantes, Cuiabá/MT, e o leilão eletrônico ocorrerá nos sites 

w w w . s b j u d . c o m . b r  e / o u  w w w . m a j u d i c i a l . c o m . b r  e / o u 

www.kleiberleiloes.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 955853 Nr: 2955-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABRINE APARECIDA OLIVEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARDIF DO BRASIL SEGUROS DE 

PREVIDÊNCIA S. A, BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCEIRA E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO S. LIBERATO 

- OAB:OAB/MT 15.205, CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA - 

OAB:14.688/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ARY FRANCO 

CESAR - OAB:123514, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - 

OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT

 Vistos, etc.

Em análise aos autos, verifica-se que a razão da apelação é o 

reconhecimento de excesso de execução.

Assim, faculto ao credor o levantamento do valor incontroverso, 

considerando que a parte suspensiva do recebimento do recurso adveio 

do excesso de execução, matéria intocável.

Assim, expeça-se alvará e após, cumpra-ser toda determinação de fl.318.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 9968 Nr: 3151-68.2000.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTUNES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, 

ÁLVARO ALAM SILVA ANTUNES, NATALINO ANTUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYSE G. FERNANDES 

BALDUINO - OAB:13.587, DERMEVAL DE OLIVEIRA FERNANDES - 

OAB:3726/MT

 1 - Em face do Ofício Circular nº 005/2018, da Central de 

Apreensões/Leilões, acostado aos autos, ficam as partes intimadas da 

quarta temporada de Hasta Pública para o ano de 2018, sendo a 1ª 

praça/leilão para o dia 04/12/2018, às 14h00min, e a 2ª praça/leilão para o 

dia 12/12/2018, às 14h00min, a serem realizadas no Plenário do Fórum da 

capital e;

2 - Para a venda de bens imóveis, fica a parte autora intimada para 

apresentar certidão de ônus atualizada, caso ainda não tenha 

apresentado, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 358897 Nr: 29206-75.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR IMOVEIS LTDA, JEAN CARLO PINHEIRO DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA 

- OAB:MT 19.198

 1 - Em face do Ofício Circular nº 005/2018, da Central de 

Apreensões/Leilões, acostado aos autos, ficam as partes intimadas da 

quarta temporada de Hasta Pública para o ano de 2018, sendo a 1ª 

praça/leilão para o dia 04/12/2018, às 14h00min, e a 2ª praça/leilão para o 

dia 12/12/2018, às 14h00min, a serem realizadas no Plenário do Fórum da 

capital e;

2 - Para a venda de bens imóveis, fica a parte autora intimada para 

apresentar certidão de ônus atualizada, caso ainda não tenha 

apresentado, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 742255 Nr: 39135-30.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA EZEQUIEL JUNIOR – ME, LUIZ 

GONZAGA EZEQUIEL JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 1 - Em face do Ofício Circular nº 005/2018, da Central de 

Apreensões/Leilões, acostado aos autos, ficam as partes intimadas da 

quarta temporada de Hasta Pública para o ano de 2018, sendo a 1ª 

praça/leilão para o dia 04/12/2018, às 14h00min, e a 2ª praça/leilão para o 

dia 12/12/2018, às 14h00min, a serem realizadas no Plenário do Fórum da 

capital e;

2 - Para a venda de bens imóveis, fica a parte autora intimada para 

apresentar certidão de ônus atualizada, caso ainda não tenha 

apresentado, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 940723 Nr: 55009-50.2014.811.0041

 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): FLAVIO PRAXEDES DA SILVA, PARA TI 

AUTOMOVEIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIE - OAB:OAB/GO 36.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO A DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:6.000

 Retificando a intimação sobre a quarta temporada de leilões/hasta, ficam 

as partes intimadas de que o leilão presencial será realizado no Salão de 

Eventos do Roari Hotel, situado na Rua General Vale, n° 560, Bairro 

Bandeirantes, Cuiabá/MT, e o leilão eletrônico ocorrerá nos sites 

w w w . s b j u d . c o m . b r  e / o u  w w w . m a j u d i c i a l . c o m . b r  e / o u 

www.kleiberleiloes.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 406146 Nr: 37448-86.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETALIVIO PEREIRA MARTINS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6668/MT, SERGIO ANTONIO MEDA - OAB:6320/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA DE ALMEIDA E 

ALMEIDA BARROS - OAB:7.381/MT, MARCELO GUIMARÃES 

MAROTTA - OAB:10.856/AM, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS 

GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456/MT, NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores de fls. 1515/1516, 

no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 375783 Nr: 11994-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE ECON. E PROF. DE SAÚDE DE MT 

LTDA-UNICRED MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELSON OLIVEIRA DE ASSIS E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA SCARACATI - 

OAB:11.166, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - 

OAB:18.806, RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:15869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIA MARIANE GONZALEZ 

GARCIA - OAB:12324

 Vistos, etc.

Partilho do entendimento que o salário é impenhorável, seja parcial ou total, 

por possuir natureza alimentar, não estando afeto a pagamento de dívida 

bancária.

Assim, deverá o autor no prazo legal, indicar bens passíveis de penhora e 

após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 733400 Nr: 29645-81.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÃO DE QUEIJO DELICIAS DA ALICE LTDA - 

ME, ALISSOM ALVES CASSIMIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o credor para manifestar interesse no bem de fl.212. Caso 

positivo, expeça-se mandado de penhora e remoção, ficando o autor 

como depositário fiel.

Caso contrário, proceda-se baixa da restrição judicial.

Após, diga o credor no prazo legal e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 443306 Nr: 18990-84.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO RIBEIRO CRUZ ENGENHARIA ME, 
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MARIO RIBEIRO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 - Em face do Ofício Circular nº 004/2018, da Central de 

Apreensões/Leilões, acostado aos autos, fica a parte autora intimada da 

quarta temporada de Hasta Pública para o ano de 2018, sendo a 1ª 

praça/leilão para o dia 04/12/2018, às 14h00min, e a 2ª praça/leilão para o 

dia 12/12/2018, às 14h00min, a serem realizadas no Plenário do Fórum da 

capital e;

2 - Para a venda de bens imóveis, fica a parte autora intimada para 

apresentar certidão de ônus atualizada, caso ainda não tenha 

apresentado, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 443306 Nr: 18990-84.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO RIBEIRO CRUZ ENGENHARIA ME, 

MARIO RIBEIRO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retificando a intimação sobre a quarta temporada de leilões/hasta, fica a 

parte autora intimada de que o leilão presencial será realizado no Salão de 

Eventos do Roari Hotel, situado na Rua General Vale, n° 560, Bairro 

Bandeirantes, Cuiabá/MT, e o leilão eletrônico ocorrerá nos sites 

w w w . s b j u d . c o m . b r  e / o u  w w w . m a j u d i c i a l . c o m . b r  e / o u 

www.kleiberleiloes.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 793637 Nr: 47771-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMERE R. RAMOS DE SOUZA ME, 

ROSIMEIRE RODRIGUES RAMOS DE SOUZA, ORIVAL BINI, SEBASTIÃO 

BATISTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO GOMES DE 

ALMEIDA NETO - OAB:OAB/MT 18.314, RODOLFO GERMANO TAQUES 

- OAB:18242/O, TAYNÁ ZANINI PEREIRA - OAB:18371/MT

 Retificando a intimação sobre a quarta temporada de leilões/hasta, ficam 

as partes intimadas de que o leilão presencial será realizado no Salão de 

Eventos do Roari Hotel, situado na Rua General Vale, n° 560, Bairro 

Bandeirantes, Cuiabá/MT, e o leilão eletrônico ocorrerá nos sites 

w w w . s b j u d . c o m . b r  e / o u  w w w . m a j u d i c i a l . c o m . b r  e / o u 

www.kleiberleiloes.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 898617 Nr: 28803-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX ARIEL TONIAZZO, ELIZANDRO JUNIOR 

TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6.605/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:OAB/MT 6.487

 Retificando a intimação sobre a quarta temporada de leilões/hasta, ficam 

as partes intimadas de que o leilão presencial será realizado no Salão de 

Eventos do Roari Hotel, situado na Rua General Vale, n° 560, Bairro 

Bandeirantes, Cuiabá/MT, e o leilão eletrônico ocorrerá nos sites 

www.sbjud.com.br e/ou www.majudicial.com.br e/ou 

www.kleiberleiloes.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 782757 Nr: 36417-26.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RODRIGUES MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 1 - Em face do Ofício Circular nº 005/2018, da Central de 

Apreensões/Leilões, acostado aos autos, ficam as partes intimadas da 

quarta temporada de Hasta Pública para o ano de 2018, sendo a 1ª 

praça/leilão para o dia 04/12/2018, às 14h00min, e a 2ª praça/leilão para o 

dia 12/12/2018, às 14h00min, a serem realizadas no Plenário do Fórum da 

capital e;

2 - Para a venda de bens imóveis, fica a parte autora intimada para 

apresentar certidão de ônus atualizada, caso ainda não tenha 

apresentado, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 185233 Nr: 33433-50.2004.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON LUIZ BEZERRA ITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWKI - 

OAB:25.276/PR, Stephany Mary Ferreira Regis da Silva - OAB:53612 

OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 358897 Nr: 29206-75.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR IMOVEIS LTDA, JEAN CARLO PINHEIRO DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA 

- OAB:MT 19.198

 Retificando a intimação sobre a quarta temporada de leilões/hasta, ficam 

as partes intimadas de que o leilão presencial será realizado no Salão de 

Eventos do Roari Hotel, situado na Rua General Vale, n° 560, Bairro 

Bandeirantes, Cuiabá/MT, e o leilão eletrônico ocorrerá nos sites 

w w w . s b j u d . c o m . b r  e / o u  w w w . m a j u d i c i a l . c o m . b r  e / o u 

www.kleiberleiloes.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1101545 Nr: 11141-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DA SILVA, ANA PAULA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9.454/MT, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 - Em face do Ofício Circular nº 004/2018, da Central de 

Apreensões/Leilões, acostado aos autos, fica a parte autora intimada da 

quarta temporada de Hasta Pública para o ano de 2018, sendo a 1ª 
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praça/leilão para o dia 04/12/2018, às 14h00min, e a 2ª praça/leilão para o 

dia 12/12/2018, às 14h00min, a serem realizadas no Plenário do Fórum da 

capital e;

2 - Para a venda de bens imóveis, fica a parte autora intimada para 

apresentar certidão de ônus atualizada, caso ainda não tenha 

apresentado, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 826524 Nr: 32443-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEMUEL MARTINS FORTES ME, KEMUEL 

MARTINS FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA 

DA SILVA JUNIOR - OAB:19794/O

 Retificando a intimação sobre a quarta temporada de leilões/hasta, ficam 

as partes intimadas de que o leilão presencial será realizado no Salão de 

Eventos do Roari Hotel, situado na Rua General Vale, n° 560, Bairro 

Bandeirantes, Cuiabá/MT, e o leilão eletrônico ocorrerá nos sites 

w w w . s b j u d . c o m . b r  e / o u  w w w . m a j u d i c i a l . c o m . b r  e / o u 

www.kleiberleiloes.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 372567 Nr: 9031-26.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA-C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIMAR COM DE ROUPAS CALÇ. PERFUM E 

ACESS. LTDA, MARGARETH LUZIA DA PENHA RIBEIRO, CARLOS 

EDUARDO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 - Em face do Ofício Circular nº 004/2018, da Central de 

Apreensões/Leilões, acostado aos autos, fica a parte autora intimada da 

quarta temporada de Hasta Pública para o ano de 2018, sendo a 1ª 

praça/leilão para o dia 04/12/2018, às 14h00min, e a 2ª praça/leilão para o 

dia 12/12/2018, às 14h00min, a serem realizadas no Plenário do Fórum da 

capital e;

2 - Para a venda de bens imóveis, fica a parte autora intimada para 

apresentar certidão de ônus atualizada, caso ainda não tenha 

apresentado, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 747311 Nr: 44554-31.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHOCOLARTE BUFFET INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA - ME, STELAMAR MORAIS DE ARRUDA, ORLANDO 

BORGES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255/MT

 1 - Em face do Ofício Circular nº 005/2018, da Central de 

Apreensões/Leilões, acostado aos autos, ficam as partes intimadas da 

quarta temporada de Hasta Pública para o ano de 2018, sendo a 1ª 

praça/leilão para o dia 04/12/2018, às 14h00min, e a 2ª praça/leilão para o 

dia 12/12/2018, às 14h00min, a serem realizadas no Plenário do Fórum da 

capital e;

2 - Para a venda de bens imóveis, fica a parte autora intimada para 

apresentar certidão de ônus atualizada, caso ainda não tenha 

apresentado, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 372567 Nr: 9031-26.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA-C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIMAR COM DE ROUPAS CALÇ. PERFUM E 

ACESS. LTDA, MARGARETH LUZIA DA PENHA RIBEIRO, CARLOS 

EDUARDO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Retificando a intimação sobre a quarta temporada de leilões/hasta, fica a 

parte autora intimada de que o leilão presencial será realizado no Salão de 

Eventos do Roari Hotel, situado na Rua General Vale, n° 560, Bairro 

Bandeirantes, Cuiabá/MT, e o leilão eletrônico ocorrerá nos sites 

w w w . s b j u d . c o m . b r  e / o u  w w w . m a j u d i c i a l . c o m . b r  e / o u 

www.kleiberleiloes.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 810534 Nr: 17024-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES FERREIRA DE MORAES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIA RIBEIRO DA SILVA - 

OAB:13927

 1 - Em face do Ofício Circular nº 005/2018, da Central de 

Apreensões/Leilões, acostado aos autos, ficam as partes intimadas da 

quarta temporada de Hasta Pública para o ano de 2018, sendo a 1ª 

praça/leilão para o dia 04/12/2018, às 14h00min, e a 2ª praça/leilão para o 

dia 12/12/2018, às 14h00min, a serem realizadas no Plenário do Fórum da 

capital e;

2 - Para a venda de bens imóveis, fica a parte autora intimada para 

apresentar certidão de ônus atualizada, caso ainda não tenha 

apresentado, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 852468 Nr: 55270-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE ÁGUA SANTA CLARA 

LTDA, CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA, ANISADETT PINHEIRO DA SILVA 

NOGUEIRA, PASCOAL IRIA NOGUEIRA, LUIZA TEREZA DUTRA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B

 1 - Em face do Ofício Circular nº 005/2018, da Central de 

Apreensões/Leilões, acostado aos autos, ficam as partes intimadas da 

quarta temporada de Hasta Pública para o ano de 2018, sendo a 1ª 

praça/leilão para o dia 04/12/2018, às 14h00min, e a 2ª praça/leilão para o 

dia 12/12/2018, às 14h00min, a serem realizadas no Plenário do Fórum da 

capital e;

2 - Para a venda de bens imóveis, fica a parte autora intimada para 

apresentar certidão de ônus atualizada, caso ainda não tenha 

apresentado, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 108965 Nr: 220-29.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRAPESCA COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA 

PESCA LTDA, YVONE SCAFF SILVA FERRO, ESPÓLIO DE WALMIR DA 

SILVA FERRO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 Retificando a intimação sobre a quarta temporada de leilões/hasta, ficam 

as partes intimadas de que o leilão presencial será realizado no Salão de 

Eventos do Roari Hotel, situado na Rua General Vale, n° 560, Bairro 

Bandeirantes, Cuiabá/MT, e o leilão eletrônico ocorrerá nos sites 

w w w . s b j u d . c o m . b r  e / o u  w w w . m a j u d i c i a l . c o m . b r  e / o u 

www.kleiberleiloes.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 742255 Nr: 39135-30.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA EZEQUIEL JUNIOR – ME, LUIZ 

GONZAGA EZEQUIEL JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Retificando a intimação sobre a quarta temporada de leilões/hasta, ficam 

as partes intimadas de que o leilão presencial será realizado no Salão de 

Eventos do Roari Hotel, situado na Rua General Vale, n° 560, Bairro 

Bandeirantes, Cuiabá/MT, e o leilão eletrônico ocorrerá nos sites 

w w w . s b j u d . c o m . b r  e / o u  w w w . m a j u d i c i a l . c o m . b r  e / o u 

www.kleiberleiloes.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 747311 Nr: 44554-31.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHOCOLARTE BUFFET INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA - ME, STELAMAR MORAIS DE ARRUDA, ORLANDO 

BORGES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255/MT

 Retificando a intimação sobre a quarta temporada de leilões/hasta, ficam 

as partes intimadas de que o leilão presencial será realizado no Salão de 

Eventos do Roari Hotel, situado na Rua General Vale, n° 560, Bairro 

Bandeirantes, Cuiabá/MT, e o leilão eletrônico ocorrerá nos sites 

w w w . s b j u d . c o m . b r  e / o u  w w w . m a j u d i c i a l . c o m . b r  e / o u 

www.kleiberleiloes.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 852468 Nr: 55270-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE ÁGUA SANTA CLARA 

LTDA, CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA, ANISADETT PINHEIRO DA SILVA 

NOGUEIRA, PASCOAL IRIA NOGUEIRA, LUIZA TEREZA DUTRA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B

 Retificando a intimação sobre a quarta temporada de leilões/hasta, ficam 

as partes intimadas de que o leilão presencial será realizado no Salão de 

Eventos do Roari Hotel, situado na Rua General Vale, n° 560, Bairro 

Bandeirantes, Cuiabá/MT, e o leilão eletrônico ocorrerá nos sites 

w w w . s b j u d . c o m . b r  e / o u  w w w . m a j u d i c i a l . c o m . b r  e / o u 

www.kleiberleiloes.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1140147 Nr: 27428-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CHITOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Retificando a intimação sobre a quarta temporada de leilões/hasta, ficam 

as partes intimadas de que o leilão presencial será realizado no Salão de 

Eventos do Roari Hotel, situado na Rua General Vale, n° 560, Bairro 

Bandeirantes, Cuiabá/MT, e o leilão eletrônico ocorrerá nos sites 

w w w . s b j u d . c o m . b r  e / o u  w w w . m a j u d i c i a l . c o m . b r  e / o u 

www.kleiberleiloes.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 108965 Nr: 220-29.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRAPESCA COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA 

PESCA LTDA, YVONE SCAFF SILVA FERRO, ESPÓLIO DE WALMIR DA 

SILVA FERRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 1 - Em face do Ofício Circular nº 005/2018, da Central de 

Apreensões/Leilões, acostado aos autos, ficam as partes intimadas da 

quarta temporada de Hasta Pública para o ano de 2018, sendo a 1ª 

praça/leilão para o dia 04/12/2018, às 14h00min, e a 2ª praça/leilão para o 

dia 12/12/2018, às 14h00min, a serem realizadas no Plenário do Fórum da 

capital e;

2 - Para a venda de bens imóveis, fica a parte autora intimada para 

apresentar certidão de ônus atualizada, caso ainda não tenha 

apresentado, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 826524 Nr: 32443-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEMUEL MARTINS FORTES ME, KEMUEL 

MARTINS FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA 

DA SILVA JUNIOR - OAB:19794/O

 1 - Em face do Ofício Circular nº 005/2018, da Central de 

Apreensões/Leilões, acostado aos autos, ficam as partes intimadas da 

quarta temporada de Hasta Pública para o ano de 2018, sendo a 1ª 

praça/leilão para o dia 04/12/2018, às 14h00min, e a 2ª praça/leilão para o 

dia 12/12/2018, às 14h00min, a serem realizadas no Plenário do Fórum da 

capital e;

2 - Para a venda de bens imóveis, fica a parte autora intimada para 

apresentar certidão de ônus atualizada, caso ainda não tenha 

apresentado, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 898617 Nr: 28803-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX ARIEL TONIAZZO, ELIZANDRO JUNIOR 

TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 
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CURVO - OAB:6.605/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:OAB/MT 6.487

 1 - Em face do Ofício Circular nº 005/2018, da Central de 

Apreensões/Leilões, acostado aos autos, ficam as partes intimadas da 

quarta temporada de Hasta Pública para o ano de 2018, sendo a 1ª 

praça/leilão para o dia 04/12/2018, às 14h00min, e a 2ª praça/leilão para o 

dia 12/12/2018, às 14h00min, a serem realizadas no Plenário do Fórum da 

capital e;

2 - Para a venda de bens imóveis, fica a parte autora intimada para 

apresentar certidão de ônus atualizada, caso ainda não tenha 

apresentado, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 940723 Nr: 55009-50.2014.811.0041

 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): FLAVIO PRAXEDES DA SILVA, PARA TI 

AUTOMOVEIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIE - OAB:OAB/GO 36.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO A DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:6.000

 1 - Em face do Ofício Circular nº 005/2018, da Central de 

Apreensões/Leilões, acostado aos autos, ficam as partes intimadas da 

quarta temporada de Hasta Pública para o ano de 2018, sendo a 1ª 

praça/leilão para o dia 04/12/2018, às 14h00min, e a 2ª praça/leilão para o 

dia 12/12/2018, às 14h00min, a serem realizadas no Plenário do Fórum da 

capital e;

2 - Para a venda de bens imóveis, fica a parte autora intimada para 

apresentar certidão de ônus atualizada, caso ainda não tenha 

apresentado, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1136298 Nr: 25745-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASAS PALACE HOTEL LTDA ME, ERMINDO 

MAEHLER, MANOEL BRIANES RODRIGUES JUNIOR, SILVERIO MAEHLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI ANILSON MENACHO - 

OAB:13949, FABIANA HERNANDES MERIGHI - OAB:9139, GIAN CARLO 

LEÃO PREZA - OAB:8431/MT, LUDOVICO ANTONIO MERIHI - 

OAB:905-A

 1 - Em face do Ofício Circular nº 005/2018, da Central de 

Apreensões/Leilões, acostado aos autos, ficam as partes intimadas da 

quarta temporada de Hasta Pública para o ano de 2018, sendo a 1ª 

praça/leilão para o dia 04/12/2018, às 14h00min, e a 2ª praça/leilão para o 

dia 12/12/2018, às 14h00min, a serem realizadas no Plenário do Fórum da 

capital e;

2 - Para a venda de bens imóveis, fica a parte autora intimada para 

apresentar certidão de ônus atualizada, caso ainda não tenha 

apresentado, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 9968 Nr: 3151-68.2000.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTUNES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, 

ÁLVARO ALAM SILVA ANTUNES, NATALINO ANTUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYSE G. FERNANDES 

BALDUINO - OAB:13.587, DERMEVAL DE OLIVEIRA FERNANDES - 

OAB:3726/MT

 Retificando a intimação sobre a quarta temporada de leilões/hasta, ficam 

as partes intimadas de que o leilão presencial será realizado no Salão de 

Eventos do Roari Hotel, situado na Rua General Vale, n° 560, Bairro 

Bandeirantes, Cuiabá/MT, e o leilão eletrônico ocorrerá nos sites 

w w w . s b j u d . c o m . b r  e / o u  w w w . m a j u d i c i a l . c o m . b r  e / o u 

www.kleiberleiloes.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 796126 Nr: 2468-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETE JOSEFA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 343122 Nr: 13440-79.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIJUD - COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO 

MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TC TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, 

CARLOS AUGUSTO LEITE, EBC EMPRESA BRASILEIRA DE 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY GUIRRA CORTE - 

OAB:22080/O, VALDEMAR ELPÍDIO PACHECO - OAB:2253/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A, PEDRO MARTINS VERAO - OAB:4839-A MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá o autor indicar outros bens 

passíveis de penhora, no prazo degal de 05 (cinco) dias, como 

determinado à fl. 454, ou, caso queira aguardar a liberação do valor 

penhorado, o processo aguardará em arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 974354 Nr: 11320-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. 

DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAVIA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE 

SEGUROS LTDA, ALEXANDRE GUAITA RODRIGUES, JUSCIMAR FERREIRA 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá o autor providenciar a citação e 

intimação da parte executada, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 828414 Nr: 34265-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURICO BENEDITO DE TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A, BANCO 

DAYCOVAL S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO BMG S/A, 

BANCO BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNO LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069, DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, Eduardo Chalfin - OAB:OAB/MT 20.332-A, 

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:16846-A/MT, THIAGO 

MAHFUZ VEZZI - OAB:18017/A OAB/MT

 Fica o advogado Dr. Denner B. Mascarenhas Barbosa, OAB/MT n° 
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13.245-A, intimado para apresentar o instrumento procuratório anunciado 

à fl. 68 e regularizar a representação processual em relação ao requerido 

BANCO DAYCOVAL S/A, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 852471 Nr: 55273-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS SOL E 

MAR LTDA, SANDRA REGINA VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21.589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para 

apresentar a matrícula atualizada do imóvel indicado à fl. 212, a ser 

penhorado, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 117016 Nr: 979-95.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ECONÔMICO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMIR JOSE PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ESTEVÃO TORQUATO 

DA SILVA - OAB:1760/MT

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, cumpra-se 

determinação de fl.267.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1161939 Nr: 36736-52.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURCILENE MARIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO QUEIROZ DA SILVA 

- OAB:18345-MT, AUXILIADORA MARIA GOMES - OAB:18.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14258-A/MT

 Vistos, etc.

Diante da anuência expressa e tácita das partes, homologo o cálculo de 

fls.206/208 para surtir seus efeitos legais.

Intime-se o requerido para pagamento no prazo legal.

Com ou sem pagamento, cumpra-se a determinação de fl.192, a partir do 

segundo parágrafo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 828414 Nr: 34265-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURICO BENEDITO DE TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A, BANCO 

DAYCOVAL S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO BMG S/A, 

BANCO BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNO LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069, DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, Eduardo Chalfin - OAB:OAB/MT 20.332-A, 

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:16846-A/MT, THIAGO 

MAHFUZ VEZZI - OAB:18017/A OAB/MT

 INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA: Deverá o credor apresentar 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1129764 Nr: 22911-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCAVASUL TERRAPLAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11.449/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11499 MT, PEDRO 

VINICIUS DOS REIS - OAB:17.942

 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.: 942158 Nr: 55854-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO VEICULO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY KARLO DE A GERMANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a Carta de Citação do requerido retornou com 

indicação do correio de “Mudou-se”, conforme AR de fls. 189.

Assim sendo, faço proceder a intimação da parte autora para se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 78556 Nr: 6429-43.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURIDES DE SÁ COSTA E ELIANA APARECIDA DE 

SIQUEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA LEVENTI 

ALEIXES - OAB:4683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o Laudo 

Pericial de fls. 824/864, no prazo de Lei.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038952-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO BRANDAO DOS SANTOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a 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 
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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, 08.11.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029870-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BIASUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. CNF – Administradora de Consórcios Nacional Ltda, 

devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação de 

Busca e Apreensão, contra Eduardo Biasus, objetivando a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final, diante do débito proveniente do Contrato de 

Alienação Fiduciária ao Grupo de Consórcio n. 30523/38. Alegou que a 

parte requerida não cumpriu com as obrigações pactuadas, deixando de 

pagar as prestações a partir da prestação de n. 25 com vencimento em 

24/03/2017, incorrendo em mora desde então. Requereu a concessão de 

liminar para ao final torná-la em definitivo, com procedência dos pedidos. 

Instruiu seu pedido com documentos de ids. Num. 15272048 - Pág. 1/ Num. 

15272068 - Pág. 1. A liminar foi concedida no id. Num. Num. 15296016 - 

Pág. 1 e cumprida no Num. 15713087 - Pág. 1/Pág.2, contudo sem a 

citação da parte requerida. A parte requerida apresentou contestação 

com Pedido de Liminar (id. Num. 15742828). Destacou que o requerido 

estava viajando quando da apreensão do veículo. Sustentou que nunca foi 

notificado. Asseverou que a planilha de débito está inadequada. Enfatizou 

que não existe contrato nos autos firmado entre as partes, e, em razão de 

sua ausência a inicial deve ser indeferida, nos termos do art. 321, do CPC. 

Requereu a revogação da liminar e respectivamente que seja permitido o 

requerido ser o fiel depositário do bem. Pleiteou a justiça gratuita. Alegou 

prejudicial de mérito em decorrência de irregularidade da notificação 

extrajudicial, tendo em vista que é necessário o recebimento da 

notificação extrajudicial no seu endereço, o que não ocorreu. Asseverou 

sobre a descaracterização da mora em razão da abusividade dos 

encargos contratuais. Enfatizou que ante a inexistência da juntada do 

contrato nos autos, as cláusulas contratuais deverão ser aplicadas nos 

termos do art. 47, do Código de Defesa Do Consumidor. Elucidou sobre a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a necessária inversão do 

ônus da prova. Pugnou pelo acolhimento das preliminares e aplicação do 

método de amortização mais favorável ao consumidor, como impugnou o 

valor da causa. Requereu a nulidade da cobrança das tarifas 

administrativas denominadas de “Taxa de registro”, “Tarifa de Avaliação 

do Bem” e “Pagamentos Autorizados”, “Seguro Prestamista”, por se tratar 

de venda casada; a capitalização de juros; juros cobrados no CET; 

excesso da cobrança dos juros remuneratórios. Pleiteou a restituição de 

valores pagos indevidamente, bem como, seja revogada a liminar e 

mantido na posse do veículo. Pugnou pela improcedência da ação de 

busca e apreensão. Juntou documentos nos ids. Num. 15757958 - Pág. 1/ 

Num. 15817627 - Pág. 1. O requerido no id. Num. 15832788 - Pág. 1/Pág.2 

requereu pela produção de provas e no id. 16205566 requereu a carência 

da ação. A parte requerente apresentou réplica à contestação (id. 

16296264-Pág.1/Pág. 13). Fez uma síntese da contestação. Impugnou o 

pedido de justiça gratuita. Asseverou Sobre a legalidade da proposta para 

admissão em grupo de consórcio. Elucidou sobre os valores devidos pelo 

requerido e da legalidade dos encargos contratuais cobrados no 

consórcio. Sustentou sobre a legalidade da notificação extrajudicial, não 

havendo que se falar em ausência de mora do requerido. Destacou que a 

parte requerida faz confusão entre contrato de consórcio e contrato de 

financiamento bancário. Elucidou sobre a inaplicabilidade do Código de 

Defesa do Consumidor. Asseverou sobre a impossibilidade de revogação 

da liminar, pois foram cumpridos os requisitos de constituição de mora do 

requerido. Pugnou pela improcedência da pretensão formulada pelo 

requerido e requereu a 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 Busca e Apreensão, contra 

Eduardo Biasus, objetivando a concessão de liminar, para apreensão do 

bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, 

proveniente do Contrato de Alienação Fiduciária ao Grupo de Consórcio n. 

30523/38. Alegou que a parte requerida não cumpriu com as obrigações 

pactuadas, a partir da prestação de n. 25 com vencimento em 24/03/2017, 

incorrendo em mora desde então. A parte requerida sustentou que 

inexiste contrato juntado nos autos, o que enseja o indeferimento da inicial, 

nos termos do art. 321 do CPC, que a planilha de débito está inadequada, 

que o valor da atribuído à causa é equivocado. Asseverou a ilegalidade da 

notificação extrajudicial, tendo em vista que é necessário o recebimento 

da notificação extrajudicial no seu endereço, o que não ocorreu. Enfatizou 

sobre a descaracterização da mora em razão da abusividade dos 

encargos contratuais. Requereu a aplicação do método de amortização 

mais favorável ao consumidor, bem como requereu a nulidade da 

cobrança das tarifas administrativas denominadas de “Taxa de registro”, 

“Tarifa de Avaliação do Bem” e “Pagamentos Autorizados”, “Seguro 

Prestamista”, por se tratar de venda casada; a capitalização de juros; 

juros cobrados no CET; excesso da cobrança dos juros remuneratórios. 

Pleiteou a restituição de valores pagos indevidamente, bem como, seja 

revogada a liminar e mantido na posse do veículo. Pugnou pela concessão 

dos benefícios da justiça gratuita e inversão do ônus da prova. 

Compulsando os autos, verifica-se estar maduro para receber decisão, 

dispensando produção de provas em audiência ou pericial, pois se trata 

de matéria de direito e documental e estas já se encontram nos autos, 

razão pela qual, julgo antecipado à lide, nos termos do artigo 355-I do 

Código de Processo Civil. Resta prejudicado o pedido de inversão de ônus 

da prova, considerando que a matéria tratada é de direito e documental, e 

os documentos necessários para o julgamento do feito encontram-se 

acostados nos autos, tais como a Proposta de Transferência do 

Consórcio (PTC) para o requerido (id. 15272060-Pág.1); Contrato de 

Alienação Fiduciária em Garantia (id. 15272064-Pág.1); Proposta para 

Adesão a Grupo de Consórcio de bem Móvel Durável (id. 15272064-Pág.4) 

e Planilha atualizada de débitos (id. 15272068-Pág.1), sendo suficientes 

para o julgamento do feito. Deste modo, a este Juízo cabe dirimir as 

dúvidas no que concerne serem ou não cabíveis os encargos pactuados 

entre as partes. Quanto ao pedido de concessão da assistência judiciária 

gratuita, verifica-se que o requerido não apresentou qualquer 

comprovação de seus rendimentos a ser beneficiada pela Assistência 

Judiciária, restando prejudicada a pretensão, por não existe comprovação 

de ser pobre diante da Lei. No tocante a preliminar sustentada pelo 

requerido, de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321 do CPC, ante 

a ausência de contrato nos autos, tal não merece guarida. Depreende-se 

nos autos que a requerente juntou nos autos a Proposta de Transferência 

do Consórcio (PTC) para o requerido (id. 15272060-Pág.1), no id. 

15272064-Pág.1 o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia, a 

Proposta para Adesão a Grupo de Consórcio de bem Móvel Durável (id. 

15272064-Pág.4), onde especifica os valores e quantidade de parcelas a 

serem pagas pelo requerido. Portanto, não acolho a referida preliminar. 

Quanto à irregularidade da notificação extrajudicial, entendo que merece 

guarida. Denota-se que a comprovação da mora na inicial, se deu através 

da notificação extrajudicial (id. 15272058-Pág.1) e entregue no endereço 

ali indicado, conforme comprovante do Telegrama de Correio (id. 

15272058-Pág.2). Contudo, se observa que o endereço constante na 

referida notificação é diverso do contrato (id. 15272064-Pág.1) e da 

Proposta de Transferência do Consórcio (id. 15272060-Pág.1). É requisito 

essencial para a ação de busca e apreensão, a existência da alienação 

fiduciária e a comprovação de mora. No caso em tela, conforme 

documentos acima mencionados verifica-se que a notificação se deu em 

endereço diverso do contrato. Em que pese a requerente informar na 

inicial que entrou em contato com o requerido e obteve outro endereço do 

mesmo, tal afirmativa é insuficiente, tendo em vista que ausente elementos 

de prova que sustente a referida alegação, de que, seja aquele o novo 

endereço do requerido. Inexistindo nos autos, qualquer prova de 

comunicação de mudança de endereço pelo requerido, ou documentação 
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que sustente a alegação de que o mesmo reside em outro endereço, 

diverso do contrato, mostra-se insuficiente a alegação autoral de que 

obteve a informação de novo endereço. Oportuno consignar que, embora 

desnecessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, 

exige-se, pelo menos, a comprovação de que efetivamente houve o 

recebimento no endereço do seu domicílio. É pacificado entre os Tribunais 

que para o devedor seja constituído em mora, condição da ação em 

exame, dever ser realizada por carta registrada, por intermédio do Cartório 

de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título de crédito vinculado ao 

contrato o que não restou comprovado na presente demanda, nos termos 

do art. 2º § 2º do decreto 911/69, “in verbis”: “Art. 2º (...) § 2º A mora 

decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário”. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014). Nesse sentido 

é o entendimento sumulado nº 72 do STJ: "a comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO PARA REANALISAR ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO - 

TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO - PARÂMETROS FIXADOS PELO 

STJ - PRAZO EM DOBRO CONTADO DA CHEGADA DOS AUTOS À 

SECRETARIA DA DEFENSORIA PÚBLICA - MORA NÃO COMPROVADA - 

RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO CONTRATO - 

AUSÊNCIA DE PROVA - DOCUMENTO QUE NÃO DEMONSTRA 

ASSINATURA NO AR PELO DEVEDOR OU POR TERCEIROS - EXTINÇÃO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO - 

REVISÃO DO CONTRATO POSTULADA EM CONTESTAÇÃO - MATÉRIA 

PREJUDICADA - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. (...) A comprovação 

da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ). Para tanto, não basta o simples envio 

da notificação, mas também a prova de que foi recebida, mesmo que não 

pessoalmente. Extinta a ação, fica prejudicada a apreciação do pedido de 

revisão de contrato formulado em contestação, e além do quê, só seria 

cabível se realizado em reconvenção (art. 297 do CPC)”. (TJMT 

APELAÇÃO Nº 79842/2012 - Número do Protocolo: 79842/2012 Data de 

Julgamento: 28-10-2015). Desta forma, deveria o autor proceder nova 

notificação para que a referida fosse recebida. Se por um lado na 

jurisprudência é pacifica em entender que caracteriza notificação válida a 

remessa da referida para o endereço constante do contrato, independente 

de quem a receba, também, é uníssono que não configura a mora, quando 

a notificação não alcançou seu objetivo, ou seja, em face da não 

localização da parte requerida quando da notificação, reputando-se que 

dela não teve conhecimento. Assim, ausente o pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular da presente demanda, já 

que a notificação extrajudicial não foi enviada para o endereço do 

requerido, consequentemente, não ficou demonstrado a mora do devedor. 

Desta feita, acolho a preliminar de fata de pressuposto processual, pela 

falta de constituição de mora, necessitando além da revogação da liminar 

com a restituição do bem ao requerido, mantendo-o na posse do bem. 

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo com 

Resolução de Mérito a presente ação de Busca e Apreensão, com fulcro 

no que dispõe o artigo 487, I do CPC c/c Decreto Lei nº 911/69 e NÃO 

ACOLHO o pedido inicial. Revogo em definitivo a liminar concedida e 

determino a restituição do bem ao requerido, bem como, o mantenho em 

sua posse. Expeça-se mandado de restituição. Condeno a parte 

requerente nas custas e despesas processuais, bem como, nos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, 

devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, nada 

sendo requerido, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 08.11.2018.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035642-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

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:

HENRIQUE ALVES DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

COMERCIAL TARUMA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035642-81.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: COMERCIAL TARUMA LTDA - EPP, HENRIQUE ALVES DE 

SIQUEIRA DECISÃO Vistos. Verifico que não consta nos autos guia de 

custas e taxa judiciária de distribuição, conforme expressamente disposto 

no art. 2º do Provimento 22/2016-CGJ. Nos termos do artigo 290 do CPC, 

INTIME-SE o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento 

das custas e despesas de distribuição da presente ação, com a 

vinculação das respectivas guias nos presentes autos, sob pena de 

cancelamento da distribuição em caso de decurso do prazo sem as 

devidas providências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de outubro de 

2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035783-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR DA SILVA (RÉU)

VALDEMAR DA SILVA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035783-03.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A RÉU: 

VALDEMAR DA SILVA - ME, VALDEMAR DA SILVA DECISÃO Vistos. 

Verifico que não consta nos autos guia de custas e taxa judiciária de 

distribuição, conforme expressamente disposto no art. 2º do Provimento 

22/2016-CGJ. Nos termos do artigo 290 do CPC, INTIME-SE o autor para, 

no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento das custas e despesas 

de distribuição da presente ação, com a vinculação das respectivas guias 

nos presentes autos, sob pena de cancelamento da distribuição em caso 

de decurso do prazo sem as devidas providências. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1035647-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA JULIANO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT0006000A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035647-06.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: ROSANA JULIANO 

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A DESPACHO Vistos. Processo 

pendente de providências pela Secretaria. Certifique-se a tempestividade 

dos EMBARGOS. Inicialmente a EMBARGANTE pleiteia a concessão da 

gratuidade da assistência judiciária, no entanto, limita-se a juntar a 

declaração de hipossuficiência (ID 15971521). A Lei nº 1.060/50 não exige 

forma sacramental para a declaração da hipossuficiência, bastando 

simples afirmação na 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.” (artigo 4º). Neste sentido, diante do crescente 

número de pedidos de Assistência Judiciária Gratuita formulada por 

pessoas que não preenchem os requisitos necessários para o seu 

deferimento, bem como diante da disposição prevista na Constituição 

Federal, de que a Justiça Gratuita, deverá ser concedida somente “... AOS 
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QUE COMPROVAREM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS” (artigo 5º, LXXIV). 

Mesmo que, a propositura da Ação por Advogado privado não constitua 

prova cabal da incompatibilidade da condição econômica do Autor com a 

condição de hipossuficiente, tal fato serve ao menos de mais um indício de 

que a Autora não faz jus a concessão do benefício, senão, teria optado 

pela assistência da Defensoria Pública, à sua pretensão. Temos 

observado, com freqüência 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 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 conseqüência desse maldito 

“jeitinho brasileiro” de que fazem uso aqueles que podem pagar às custas 

do processo e se valem ou pelo menos tentam se valer espertamente da 

assistência judiciária gratuita. Deste modo, sem maiores delongas, diante 

do conjunto de informações que se pode extrair do objeto da Ação, 

DETERMINO a intimação da EMBARGANTE para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar por meio de documentos a alegada 

hipossuficiência, sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça 

gratuita. Consigno que a EMBARGANTE poderá, ainda, proceder com o 

recolhimento das custas, no mesmo prazo indicado a cima. Após o 

decurso do prazo, Certifique-se e Concluso. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES DA COSTA 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036059-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH FONTOURA DE SOUZA SANTIAGO EIRELI - ME (EXECUTADO)

ELIZABETH FONTOURA DE SOUZA SANTIAGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036059-34.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: ELIZABETH FONTOURA DE SOUZA SANTIAGO EIRELI - ME, 

ELIZABETH FONTOURA DE SOUZA SANTIAGO DECISÃO Vistos. Verifico 

que não consta nos autos guia de custas e taxa judiciária de distribuição, 

conforme expressamente disposto no art. 2º do Provimento 22/2016-CGJ. 

Nos termos do artigo 290 do CPC, INTIME-SE o autor para, no prazo de 15 

(quinze) dias efetuar o pagamento das custas e despesas de distribuição 

da presente ação, com a vinculação das respectivas guias nos presentes 

autos, sob pena de cancelamento da distribuição em caso de decurso do 

prazo sem as devidas providências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 

de outubro de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036061-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL MANTOANI LTDA - ME (RÉU)

IGOR DE BRITTES MANTOANI (RÉU)

VILAMIR JOSE MANTOANI (RÉU)

TAYUANA DE BRITTES MANTOANI (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036061-04.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE RÉU: 

COMERCIAL MANTOANI LTDA - ME, IGOR DE BRITTES MANTOANI, 

TAYUANA DE BRITTES MANTOANI, VILAMIR JOSE MANTOANI DECISÃO 

Vistos. Verifico que não consta nos autos guia de custas e taxa judiciária 

de distribuição, conforme expressamente disposto no art. 2º do 

Provimento 22/2016-CGJ. Nos termos do artigo 290 do CPC, INTIME-SE o 

autor para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento das custas 

e despesas de distribuição da presente ação, com a vinculação das 

respectivas guias nos presentes autos, sob pena de cancelamento da 

distribuição em caso de decurso do prazo sem as devidas providências. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2018 JOSÉ ARIMATÉA 

NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1035709-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO RIBEIRO DE LIMA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035709-46.2018.8.11.0041. AUTOR(A): RAIMUNDO RIBEIRO DE LIMA 

NETO RÉU: BANCO DAYCOVAL S/A DESPACHO Vistos. Prima facie, 

defiro ao Autor os benefícios da Justiça Gratuita. Pois bem. Cuida-se de 

ação revisional em que o Autor pretende a consignação em pagamento 

das parcelas vencidas e vincendas, para consequentemente, obstar aos 

efeitos da mora e que seu nome seja retirado dos registros dos órgãos de 

proteção ao crédito. O pedido inaugural para suspensão dos efeitos da 

mora fundamenta-se em possíveis ilegalidades constantes das cláusulas 

do contrato. É impossível a análise de eventuais abusividades em sede de 

Tutela Provisória. Isto, pois, consoante a Súmula 381, do STJ, nos 

contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer de ofício da 

abusividade das cláusulas, e consequentemente, determinar a suspensão 

da cobrança destes, mesmo que provisoriamente. Ou seja, inexiste 

verossimilhanças em suas alegações a conferir-lhe a medida. Não se 

pode, diante da mera alegação unilateral de abusividade, mesmo com a 

apresentação de laudo particular, suspender-se a cobrança de parcelas 

devidas, confessadas pelo Autor. Ressalto ainda que a intenção do Autor 

em ver seu nome retirado dos órgãos de proteção ao crédito, mesmo 

confessando a mora e pagar parcelas dos contratos em valor 

unilateralmente entendido como de direito, traduz severa limitação ao 

exercício de um legítimo direito do credor, compreendendo-se que a 

inobservância desse temperamento desvirtua sua finalidade e fragiliza os 

próprios pilares do contrato, que foram construídos a partir da boa-fé 

objetiva que norteia os negócios jurídicos (art. 422 do CC). Esta pretensão 

subverte a legítima proteção que se confere ao devedor ocasionalmente 

inadimplente para, na contramão do que originariamente se idealizara, ou 

seja, premiar o devedor inadimplente com a limitação da execução das 

garantias contratuais livremente pactuadas em favor do credor. Portanto, 

vislumbro com precisão quase que cirúrgica a impossibilidade jurídica e 

fática para concessão do pleito autoral, de modo que INDEFIRO O PEDIDO 

DE TUTELA PROVISÓRIA pleiteado pelo Autor, vez que não me convenço 

da ocorrência dos mínimos requisitos legais para sua concessão. Nos 

termos dos artigos 246, I e 248 ambos do CPC, CITE-SE a parte Requerida 

para responder, em quinze (15) dias, nos moldes do artigo 335, III, do CPC. 

Consigne-se a advertência de que, não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor, 

artigo 344 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de outubro de 

2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036233-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DE ALMEIDA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036233-43.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: RICARDO DE ALMEIDA LIMA DESPACHO Vistos. Verifico que 

não consta nos autos guia de custas e taxa judiciária de distribuição, 

conforme expressamente disposto no art. 2º do Provimento 22/2016-CGJ. 

Nos termos do artigo 290 do CPC, INTIME-SE o autor para, no prazo de 15 

(quinze) dias efetuar o pagamento das custas e despesas de distribuição 

da presente ação, com a vinculação das respectivas guias nos presentes 

autos, sob pena de cancelamento da distribuição em caso de decurso do 

prazo sem as devidas providências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 

de outubro de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1014309-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARQUES FIGUEIREDO IWASAKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GREICE DA CONCEICAO OAB - MT14835/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO PJE nº. 

1014309-73.2018.8.11.0041 REVISIONAL CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO 

EM PAGAMENTO, TUTELA ANTECIPADA e REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

Vistos. Verifico que em junho do corrente ano (id. 13762357) foi 

concedido à autora o parcelamento das despesas de ingresso da 

presente ação e consta nos autos comprovante de pagamento apenas da 

primeira parcela, conforme se verifica do id. 14062695. Assim, intime-se a 

autora para no prazo de 48 (quarenta e oito horas) juntar nos autos a 

segunda, terceira e quarta, sob pena de revogação do benefício e 

determinação de recolhimento integral da diferença, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. Cuiabá 

(MT), 22 de outubro de 2018. JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036418-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILAMES DO NASCIMENTO SOUSA (RÉU)

WILAMES DO NASCIMENTO SOUSA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036418-81.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A RÉU: 

WILAMES DO NASCIMENTO SOUSA - ME, WILAMES DO NASCIMENTO 

SOUSA DESPACHO Vistos. Verifico que não consta nos autos guia de 

custas e taxa judiciária de distribuição, conforme expressamente disposto 

no art. 2º do Provimento 22/2016-CGJ. Nos termos do artigo 290 do CPC, 

INTIME-SE o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento 

das custas e despesas de distribuição da presente ação, com a 

vinculação das respectivas guias nos presentes autos, sob pena de 

cancelamento da distribuição em caso de decurso do prazo sem as 

devidas providências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de outubro de 

2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036352-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO MULLER COUTINHO (RÉU)

FMC COBRANCAS LTDA ME EM RECUPERACAO JUDICIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036352-04.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A RÉU: FMC 

COBRANCAS LTDA ME EM RECUPERACAO JUDICIAL, FREDERICO 

MULLER COUTINHO DESPACHO Vistos. Verifico que não consta nos autos 

guia de custas e taxa judiciária de distribuição, conforme expressamente 

disposto no art. 2º do Provimento 22/2016-CGJ. Nos termos do artigo 290 

do CPC, INTIME-SE o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento das custas e despesas de distribuição da presente ação, com 

a vinculação das respectivas guias nos presentes autos, sob pena de 

cancelamento da distribuição em caso de decurso do prazo sem as 

devidas providências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de outubro de 

2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036332-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA PILAR SETUBAL JACOB GONZALEZ 63222418187 (RÉU)

ANDREA PILAR SETUBAL JACOB GONZALEZ (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036332-13.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A RÉU: 

ANDREA PILAR SETUBAL JACOB GONZALEZ 63222418187, ANDREA 

PILAR SETUBAL JACOB GONZALEZ DESPACHO Vistos. Verifico que não 

consta nos autos guia de custas e taxa judiciária de distribuição, conforme 

expressamente disposto no art. 2º do Provimento 22/2016-CGJ. Nos 

termos do artigo 290 do CPC, INTIME-SE o autor para, no prazo de 15 

(quinze) dias efetuar o pagamento das custas e despesas de distribuição 

da presente ação, com a vinculação das respectivas guias nos presentes 

autos, sob pena de cancelamento da distribuição em caso de decurso do 

prazo sem as devidas providências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 

de outubro de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036700-22.2018.8.11.0041

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:

DEBORA ZERBINATO (EXECUTADO)

I. L. DA SILVA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036700-22.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: I. L. DA SILVA EIRELI - ME, DEBORA ZERBINATO 

DESPACHO Vistos. Verifico que não consta nos autos guia de custas e 

taxa judiciária de distribuição, conforme expressamente disposto no art. 2º 

do Provimento 22/2016-CGJ. Nos termos do artigo 290 do CPC, INTIME-SE 

o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento das 

custas e despesas de distribuição da presente ação, com a vinculação 

das respectivas guias nos presentes autos, sob pena de cancelamento da 

distribuição em caso de decurso do prazo sem as devidas providências. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018 JOSÉ ARIMATÉA 

NEVES COSTA Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036699-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIULA GONCALVES NONATO (RÉU)

LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036699-37.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI, LUCIULA GONCALVES 

NONATO DESPACHO Vistos. Verifico que não consta nos autos guia de 

custas e taxa judiciária de distribuição, conforme expressamente disposto 

no art. 2º do Provimento 22/2016-CGJ. Nos termos do artigo 290 do CPC, 

INTIME-SE o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento 

das custas e despesas de distribuição da presente ação, com a 

vinculação das respectivas guias nos presentes autos, sob pena de 

cancelamento da distribuição em caso de decurso do prazo sem as 

devidas providências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de outubro de 

2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036742-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARANTIA ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA EM RECUPERACAO 

JUDICIAL - ME (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036742-71.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A RÉU: 

GARANTIA ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA EM RECUPERACAO 

JUDICIAL - ME DESPACHO Vistos. Verifico que não consta nos autos guia 

de custas e taxa judiciária de distribuição, conforme expressamente 

disposto no art. 2º do Provimento 22/2016-CGJ. Nos termos do artigo 290 

do CPC, INTIME-SE o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento das custas e despesas de distribuição da presente ação, com 

a vinculação das respectivas guias nos presentes autos, sob pena de 

cancelamento da distribuição em caso de decurso do prazo sem as 

devidas providências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de outubro de 

2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007042-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE LIVIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT0012024A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO PJE nº. 

1007042-84.2017.8.11.0041 REVISIONAL CONTRATO C/C REPETIÇÃO 

INDÉBITO E DANO MORAL Vistos. Torno sem efeito a certidão do id. 

15008016, posto que apresentada defesa pela requerida, conforme se 

verifica do id. 10267991. Tempestiva, intime-se a autora para no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar sobre a referida. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique o necessário e, conclusos. Intime-se. Cuiabá 

(MT), 24 de outubro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036811-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAAC MESSIAS DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036811-06.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

REQUERIDO: ISAAC MESSIAS DE BRITO DECISÃO Vistos. Trata-se de 

carta precatória redistribuída para esta Unidade Judiciária em razão da 

Resolução n.º 11/2017/TP, a qual definiu que as Varas Cíveis e Criminais 

irão processar os procedimentos desta espécie que sejam de sua 

competência. Para prosseguimento do feito, intime-se o Exequente, à 

proceder a devida vinculação das custas e taxas judiciais, do respectivo 

processo, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, em quinze (15) dias. 

Cumprida a determinação supra, cumpra-se o ato deprecado ressalvado 

as diretrizes pertinentes à espécie, elucidadas na CNGCGJ. Consoante 

diretrizes da CNGC, decorrido o prazo de trinta (30) dias sem o 

cumprimento da determinação supra, devolva-se à origem 

independentemente de cumprimento, observadas as providencias 

pertinentes. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2018 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036843-11.2018.8.11.0041

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:

THAIS CLAUDIA GASPARETO DA SILVA ALMEIDA (RÉU)

FRANKLIN DELBEM ALMEIDA (RÉU)

RODRIGO DELBEM ALMEIDA (RÉU)

M. DE LOURDES DELBEM ALMEIDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036843-11.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: M. 

DE LOURDES DELBEM ALMEIDA - ME, FRANKLIN DELBEM ALMEIDA, 

THAIS CLAUDIA GASPARETO DA SILVA ALMEIDA, RODRIGO DELBEM 

ALMEIDA DESPACHO Vistos. Verifico que não consta nos autos guia de 

custas e taxa judiciária de distribuição, conforme expressamente disposto 

no art. 2º do Provimento 22/2016-CGJ. Nos termos do artigo 290 do CPC, 

INTIME-SE o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento 

das custas e despesas de distribuição da presente ação, com a 

vinculação das respectivas guias nos presentes autos, sob pena de 

cancelamento da distribuição em caso de decurso do prazo sem as 

devidas providências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de outubro de 

2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037049-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (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:

JESSICA LINA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037049-25.2018.8.11.0041. AUTOR(A): CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS S. A. RÉU: JESSICA LINA DA SILVA DESPACHO Vistos. 

Verifico que não consta nos autos guia de custas e taxa judiciária de 

distribuição, conforme expressamente disposto no art. 2º do Provimento 

22/2016-CGJ. Nos termos do artigo 290 do CPC, INTIME-SE o autor para, 

no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento das custas e despesas 

de distribuição da presente ação, com a vinculação das respectivas guias 

nos presentes autos, sob pena de cancelamento da distribuição em caso 

de decurso do prazo sem as devidas providências. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020863-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR GARCIA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT0011866A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO PJE nº 

1020863-24.2018.8.11.0041 ORDINÁRIO C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA Vistos. Intime-se o autor para manifestar sobre a defesa e 

documentos apresentados pelo réu (id. 15585245; 15585246; id. 

15585248; id. 15585249; id. 15585250; id. 15585251 e id. 15585252), bem 

como para comprovar nos autos a intimação dele da decisão proferida no 

recurso de AI nº. 108086-33.2018.8.11.0000, que suspendeu o leilão 

extrajudicial do imóvel em questão (id. 14400294), para manifestação 

sobre o pedido formulado no id. 15282912. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

(MT), 29 de outubro de 2018. JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037731-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CATARINA DA SILVA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037731-77.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA CATARINA DA SILVA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BMG DECISÃO Vistos. Trata-se de carta 

precatória redistribuída para esta Unidade Judiciária em razão da 

Resolução n.º 11/2017/TP, a qual definiu que as Varas Cíveis e Criminais 

irão processar os procedimentos desta espécie que sejam de sua 

competência. Portanto, prossiga-se com seu regular processamento, 

cumpra-se o ato deprecado, ressalvando-se que Exequente é assistido 

pela Defensoria Pública. Consoante diretrizes da CNGC, decorrido o prazo 

de trinta (30) dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem independentemente de cumprimento, observadas as providencias 

pertinentes. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037728-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JORGE EVANGELISTA DE MATTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037728-25.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: FRANCISCO JORGE EVANGELISTA DE MATTOS DESPACHO 

Vistos. Verifico que não consta nos autos guia de custas e taxa judiciária 

de distribuição, conforme expressamente disposto no art. 2º do 

Provimento 22/2016-CGJ. Nos termos do artigo 290 do CPC, INTIME-SE o 

autor para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento das custas 

e despesas de distribuição da presente ação, com a vinculação das 

respectivas guias nos presentes autos, sob pena de cancelamento da 

distribuição em caso de decurso do prazo sem as devidas providências. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018 JOSÉ ARIMATÉA 

NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037834-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JC MOTORS LTDA - EPP (REQUERIDO)

IANE LUISA WONZ SOUZA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037834-84.2018.8.11.0041. REQUERENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

REQUERIDO: JC MOTORS LTDA - EPP, IANE LUISA WONZ SOUZA ALVES 

DECISÃO Vistos. Trata-se de carta precatória redistribuída para esta 

Unidade Judiciária em razão da Resolução n.º 11/2017/TP, a qual definiu 

que as Varas Cíveis e Criminais irão processar os procedimentos desta 

espécie que sejam de sua competência. Para prosseguimento do feito, 

INTIME-SE a parte interessada a comprovar o recolhimento da diligencia do 

oficial de justiça nos termos do PROVIMENTO 14/2016, em quinze (15) 

dias, por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT. Consoante diretrizes da 

CNGC, decorrido o prazo de trinta (30) dias sem o cumprimento da 

determinação supra, devolva-se à origem independentemente de 

cumprimento, observadas as providencias pertinentes. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037762-97.2018.8.11.0041

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:

ELIAS FORTES DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 3 7 7 6 2 - 9 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ELIAS FORTES 

DA SILVA JUNIOR DESPACHO Vistos. Verifico que não consta nos autos 

guia de custas e taxa judiciária de distribuição, conforme expressamente 

disposto no art. 2º do Provimento 22/2016-CGJ. Nos termos do artigo 290 

do CPC, INTIME-SE o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento das custas e despesas de distribuição da presente ação, com 

a vinculação das respectivas guias nos presentes autos, sob pena de 

cancelamento da distribuição em caso de decurso do prazo sem as 

devidas providências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de outubro de 

2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103759/11/2018 Página 217 de 671



Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037941-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERMINO MARTINS DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037941-31.2018.8.11.0041. REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: JOSE FERMINO MARTINS DA CRUZ 

DESPACHO Vistos. Verifico que não consta nos autos guia de custas e 

taxa judiciária de distribuição, conforme expressamente disposto no art. 2º 

do Provimento 22/2016-CGJ. Nos termos do artigo 290 do CPC, INTIME-SE 

o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento das 

custas e despesas de distribuição da presente ação, com a vinculação 

das respectivas guias nos presentes autos, sob pena de cancelamento da 

distribuição em caso de decurso do prazo sem as devidas providências. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018 JOSÉ ARIMATÉA 

NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038077-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM CARVALHO MORAES (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1038077-28.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A RÉU: JOAQUIM CARVALHO MORAES DESPACHO Vistos. Verifico que 

não consta nos autos guia de custas e taxa judiciária de distribuição, 

conforme expressamente disposto no art. 2º do Provimento 22/2016-CGJ. 

Nos termos do artigo 290 do CPC, INTIME-SE o autor para, no prazo de 15 

(quinze) dias efetuar o pagamento das custas e despesas de distribuição 

da presente ação, com a vinculação das respectivas guias nos presentes 

autos, sob pena de cancelamento da distribuição em caso de decurso do 

prazo sem as devidas providências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 5 

de novembro de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038112-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE GARCIA DE CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1038112-85.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ALEXANDRE GARCIA DE CASTRO DESPACHO Vistos. 

Verifico que não consta nos autos guia de custas e taxa judiciária de 

distribuição, conforme expressamente disposto no art. 2º do Provimento 

22/2016-CGJ. Nos termos do artigo 290 do CPC, INTIME-SE o autor para, 

no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento das custas e despesas 

de distribuição da presente ação, com a vinculação das respectivas guias 

nos presentes autos, sob pena de cancelamento da distribuição em caso 

de decurso do prazo sem as devidas providências. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 5 de novembro de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038119-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUACH TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1038119-77.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A RÉU: 

RUACH TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME DESPACHO Vistos. 

Verifico que não consta nos autos guia de custas e taxa judiciária de 

distribuição, conforme expressamente disposto no art. 2º do Provimento 

22/2016-CGJ. Nos termos do artigo 290 do CPC, INTIME-SE o autor para, 

no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento das custas e despesas 

de distribuição da presente ação, com a vinculação das respectivas guias 

nos presentes autos, sob pena de cancelamento da distribuição em caso 

de decurso do prazo sem as devidas providências. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 5 de novembro de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038281-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL FERREIRA DE SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1038281-72.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

REQUERIDO: RAUL FERREIRA DE SANTANA DECISÃO Vistos. Trata-se de 

carta precatória redistribuída para esta Unidade Judiciária em razão da 

Resolução n.º 11/2017/TP, a qual definiu que as Varas Cíveis e Criminais 

irão processar os procedimentos desta espécie que sejam de sua 

competência. Para prosseguimento do feito, intime-se o Exequente, à 

proceder a devida vinculação das custas e taxas judiciais, do respectivo 

processo, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, em quinze (15) dias. 

Cumprida a determinação supra, cumpra-se o ato deprecado ressalvado 

as diretrizes pertinentes à espécie, elucidadas na CNGCGJ. Consoante 

diretrizes da CNGC, decorrido o prazo de trinta (30) dias sem o 

cumprimento da determinação supra, devolva-se à origem 

independentemente de cumprimento, observadas as providencias 

pertinentes. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 5 de novembro de 2018 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001548-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKON LEE GODINHO MAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO DIOGO DE SOUSA RODRIGUES OAB - DF35786 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO PJE nº 

1001548-44.2017.8.11.0041 OBRIGAÇÃO FAZER Vistos. MAIKON LEE 

GODINHO MAIA ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer c/c 
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Danos Morais e Tutela Urgência em face de BANCO DO BRASIL S.A, 

pleiteando, liminarmente o desbloqueio de sua conta corrente que informou 

ter sido realizada em razão de um crédito contestado pelo depositante em 

sua conta corrente em dezembro de 2016, no valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). Os autos foram inicialmente distribuídos para este juízo 

especializado que declinou da competência para uma das Varas Cíveis 

por entender não se tratar de matéria bancária (id. 4672529). Os autos 

foram redistribuídos e o Juízo Cível que o recebeu, suscitou o Conflito de 

Competência (id. 6864579), que foi julgado procedente (id. 9922402), o 

que ensejou no retorno dos autos. Verifico que a presente ação foi 

ajuizada em janeiro de 2017 e ante o decurso do tempo, intime-se o autor 

para manifestar se ainda persiste os motivos embasadores do pleito 

liminar. Após, conclusos, com urgência. Cuiabá/MT, 7 de novembro de 

2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017790-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. DE LIMA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT0015714A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO PJE nº 

1017790-78.2017.8.11.0041 Busca e Apreensão Vistos. Intime-se o autor 

para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar sobre o pagamento dos 

débitos pleiteados na presente ação, informados pelo requerido no id. 

11914043, em acordo extrajudicial celebrado entre as partes, sob pena de 

revogação da busca e apreensão do bem, em caso de desídia. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 07 de novembro de 2018. José Arimatéa Neves 

Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038447-07.2018.8.11.0041

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:

CARLOS JOSE GORGES (EXECUTADO)

MARIA DE FATIMA BATISTA BENDO GORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO PJE 

1038447-07.2018.8.11.0041 Execução Extrajudicial Vistos. Nos termos do 

art. 290 do CPC, INTIME-SE o autor para no prazo de 15 (quinze) dias 

efetuar o pagamento das custas e despesas de distribuição da presente 

ação, com a vinculação das respectivas guias nos presentes autos, sob 

pena de cancelamento da distribuição em caso de decurso do prazo sem 

as devidas providências. No mesmo prazo, o autor deverá ainda vincular 

as guias de custas e taxa judiciária de distribuição, conforme 

expressamente disposto no art. 2º do Provimento 22/2016-CGJ. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), 07 de novembro de 2018. JOSÉ ARIMATÉA 

NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038456-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE ALINO SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES MORAES OAB - MG161820 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1038456-66.2018.8.11.0041. AUTOR(A): FABIO DE ALINO SOUZA RÉU: 

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 

DESPACHO Vistos. Ante a ausência de demonstração pelo autor da 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do § 

2º do art. 99 do CPC, INTIME-O para no prazo de 05 (cinco) dias 

comprovar nos autos a alegada insuficiência, com a juntada do 

comprovante de rendimentos dos últimos 3 (três) meses, sob pena de 

decorrido o prazo, sem a devida providência, ensejar no indeferimento do 

pedido de Justiça Gratuita. CUIABÁ, 7 de novembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038566-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEDIANA FLORENTINA MANGABEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO(A))

MARCIO TADEU SALCEDO OAB - MT6038 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1038566-65.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ELEDIANA FLORENTINA 

MANGABEIRA RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DESPACHO 

Vistos. Ante a ausência de demonstração pelo autor da impossibilidade de 

arcar com os encargos processuais, nos termos do § 2º do art. 99 do 

CPC, INTIME-O para no prazo de 05 (cinco) dias comprovar nos autos a 

alegada insuficiência, com a juntada do comprovante de rendimentos dos 

últimos 3 (três) meses, sob pena de decorrido o prazo, sem a devida 

providência, ensejar no indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. 

CUIABÁ, 7 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008657-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

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:

MARCO ANTONIO DE ALMEIDA ARAUJO (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002507-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZILENE NICE SILVA (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036591-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))
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WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO BOZZ DE MORAES (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003455-20.2018.8.11.0041

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:

JULIANE BENEVIDES DE MIRANDA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037476-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA HERTEL MALUCELLI OAB - PR31408 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR ROBERTO DOS REIS 61717150187 (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015373-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZA EMIKO FUJISAWA (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017693-15.2016.8.11.0041

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:

TITO LIVIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001205-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VICTOR NEVES BARBOSA (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029682-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVES DE MATOS (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018879-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMUALDO FERREIRA (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017165-78.2016.8.11.0041

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:

EDUARDO BARBOSA DE MIRANDA (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005669-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INACIO DOS SANTOS PEREIRA (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014611-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRB BANCO DE BRASILIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID SOMBRA PEIXOTO OAB - CE0016477A (ADVOGADO(A))

WALLACE ELLER MIRANDA OAB - MG56780 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R DIAS REFRIGERACAO - ME (EXECUTADO)

RAFAEL DIAS (EXECUTADO)

DANIELA STRUMIELO CORADINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1014611-39.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BRB BANCO DE 

BRASILIA SA EXECUTADO: R DIAS REFRIGERACAO - ME, RAFAEL DIAS, 

DANIELA STRUMIELO CORADINI Vistos. Processo pendente de vinculação 

das custas e taxa judicial. Por esta razão, no prazo de quinze (15) dias 

(ar t .  290 do NCPC) real ize o Exequente a  dev ida 

regularização/recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e EXPEÇA-SE O 

MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 
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pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Intime-se. Cuiabá (MT), 12 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014611-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRB BANCO DE BRASILIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID SOMBRA PEIXOTO OAB - CE0016477A (ADVOGADO(A))

WALLACE ELLER MIRANDA OAB - MG56780 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R DIAS REFRIGERACAO - ME (EXECUTADO)

RAFAEL DIAS (EXECUTADO)

DANIELA STRUMIELO CORADINI (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014593-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRB BANCO DE BRASILIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID SOMBRA PEIXOTO OAB - CE0016477A (ADVOGADO(A))

WALLACE ELLER MIRANDA OAB - MG56780 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DIAS (EXECUTADO)

R DIAS REFRIGERACAO - ME (EXECUTADO)

DANIELA STRUMIELO CORADINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1014593-18.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BRB BANCO DE 

BRASILIA SA EXECUTADO: R DIAS REFRIGERACAO - ME, RAFAEL DIAS, 

DANIELA STRUMIELO CORADINI Vistos. Processo pendente de vinculação 

das custas e taxa judicial. Por esta razão, no prazo de quinze (15) dias 

(ar t .  290 do NCPC) real ize o Exequente a  dev ida 

regularização/recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e EXPEÇA-SE O 

MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Intime-se. Cuiabá (MT), 12 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014593-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRB BANCO DE BRASILIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID SOMBRA PEIXOTO OAB - CE0016477A (ADVOGADO(A))

WALLACE ELLER MIRANDA OAB - MG56780 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DIAS (EXECUTADO)

R DIAS REFRIGERACAO - ME (EXECUTADO)

DANIELA STRUMIELO CORADINI (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 810736 Nr: 17233-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 certifico que a parte devedora não impugnou a penhora efetivada. 

Manifeste o credor em cinco dias, requerendo o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 861512 Nr: 2913-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21.678, FERNANDA SILVA FERREIRA - OAB:12.477-E, 

MAYANA PEREIRA SOARES - OAB:17.092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:13.731

 RETIRE O CREDOR EM CINCO DIAS A CERTIDÃO PARA AVERBAÇÃO DA 

PENHORA NO CARTÓRIO COMPETENTE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1140130 Nr: 27424-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZANE DE FÁTIMA MONTANA SILVA 

ALMEIDA, OSVALDO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 considerando o teor da certidão de fls. 89, indique o credor o endereço a 

ser diligenciado para intimação do executado acerca da penhora

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1266366 Nr: 26470-69.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEONIR ZONTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 CONSIDERANDO IRREGULARIDADE NA PUBLICAÇÃO RENOVO O ATO 

NESTA DATA: Interpostos EMBARGOS DECLARATÓRIOS (fls. 587-593), 

tempestivos, como se verifica da certidão de fl. 615.

Os embargos de declaração representam o instrumento processual para 

afastar eventuais omissões, obscuridades ou contradições, que possam 

surgir de decisão judicial, na forma do que dispõe o art. 1.022, do Código 
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de Processo Civil.

Incabível, portanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que coadune com 

a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, in casu, a 

irresignação do embargante reside, em linhas gerais, em ver modificado o 

direito material tutelado, pelo que os embargos de declaração se tornam 

via inadequada para o intento.

 Conquanto, conheço dos embargos de declaração supracitados, pois 

próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento porque não vislumbro 

obscuridade, contradição nem omissão no decisum embargado.

 Cumpra-se a decisão de fls. 585-586.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 374798 Nr: 11059-64.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBARA CALÇADOS LTDA EPP, MARIA 

AUXILIADORA MENDONÇA PACHECO, JOSÉ OSVALDO SERAFIM 

PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foi deferido pedido de vista fora do cartório pelo prazo 5 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 99535 Nr: 14023-74.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECREMAT - CENTRAL DAS COOP. DE CRÉD.DOS 

ESTADO DE MT. E MS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDCUIA-COOPER.DE CRÉDITO RURAL DA 

BAIXADA CUIABANA, OLETE BENEDITO VENTURA, Lázaro Soares 

Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO DE 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: mario lucio franco pedrosa - 

OAB:2879/MT

 Intimo a parte Requerida para, no prazo legal,manifestar sobre a penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 765418 Nr: 18117-16.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASA INDUSTRIA E COMERCIO DE CHALANAS 

E EMBARCAÇÕES LEVES - ME, LUIS CESAR BRITO EUBANK, MANUEL 

ALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍULA MULLER KOENING - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos.

Certifique o prazo assinalado a fl. 154 e arquive-se imediatamente.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1037915-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOIR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037915-33.2018.8.11.0041. AUTOR(A): FRANCISCO JOIR DA SILVA 

RÉU: BANCO PAN S.A. DECISÃO Vistos. FRANCISCO JOIR DA SILVA 

propôs a presente ação de exibição de documentos em face de BANCO 

PAN S/A, em suma, postulando pela exibição de documentos vinculados à 

operação do cartão de empréstimo de cartão de crédito. O autor pleiteia a 

concessão da gratuidade. Note-se, que, a nova Lei Processual n.º 

13.105/2015, 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, em 

seu artigo 5º, LXXIV reza que a gratuidade será conferida “... aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Elementar esclarecer que o 

benefício da Justiça Gratuita é o amparo pelo qual, 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. Ademais, verificando-se que, nos autos há 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para concessão 

da gratuidade, ou seja, a comprovação da alegada pobreza. Entendo que 

o Autor não é insuficientemente capaz de arcar com as despesas 

processuais. Isto porque, trata-se de funcionário público efetivo, do 

sistema penitenciário estadual, com rendimento anual chegando próximo 

de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou seja, percebe mensalmente valores 

acima de R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme demonstrativo 

desatualizado de ID 16245459, que demonstram na verdade o inverso da 

hipossuficiência alegada, evidenciando uma realidade totalmente diversa 

da maioria efetivamente pobre deste país. Diante das circunstancias não 

há como considerar o Autor dentro da clientela da Assistência Judiciária 

gratuita, vez que a própria demanda já aponta uma condição 

socioeconômica bem diversa do que podemos denominar de pessoa 

próxima da linha de miséria alegada. 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 freqüência 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 pobres 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 conseqüência 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. No caso concreto, respeitadas as devidas proporções, 

há até uma quase agressão imediata à inteligência do Juiz e uma agressão 

mediata à inteligência do Legislador que estipulou por Lei a gratuidade para 

os efetivamente pobres, sem contar o ato de desonestidade intrínseco à 

afirmação falsa da pobreza, mais a deslealdade social para com aqueles 

Concidadãos que efetivamente necessitam do favor legal da gratuidade da 

Justiça. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA. DESATENDIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE COMPROVAÇÃO 

DA RENDA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO INDEFERIDO. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza exigida pelo art. 4° da Lei 

Federal n° 1.060/50 goza tão somente de presunção relativa de 

veracidade, suscetível de ser afastada por ausência de demonstrativos 

que a sustente, quando eventualmente exigidos, ou pela própria existência 

de elementos que afastem sua verossimilhança. 2. No caso dos autos, o 

desatendimento do comando judicial de demonstração da renda faz cair 

por terra a presunção de veracidade da declaração prestada, inclusive 
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por ofensa ao dever de lealdade processual. 3. Inexiste exemplo de país 

democrático contemporâneo que assegure o acesso gratuito genérico dos 

cidadãos aos seus aparatos judiciários. A prestação jurisdicional é 

custeada, em praticamente todos os países, por quem dela utilize. “Aos 

que comprovarem insuficiência de recursos”, diz a Constituição Federal 

em seu art. 5º, LXXIV, o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita. Tal orientação constitucional deve necessariamente influir sobre a 

correta exegese da legislação infraconstitucional, inclusive aquela que 

regula a assistência judiciária. A concessão irrestrita de A.J.G. a quem 

dela não é carente, necessariamente faz com que o custo do aparato 

judiciário estadual acabe sendo suportado integralmente por todos os 

contribuintes, inclusive os mais pobres e até miseráveis, pois todos pagam 

no mínimo o ICMS que incide inclusive sobre os mais elementares itens 

necessários à sobrevivência. Daí a razoabilidade da decisão judicial de 

primeiro grau que exigiu a comprovação da necessidade do benefício 

pleiteado. APELO DESPROVIDO, DE PLANO. (TJRS, 9ª Câmara Cível, 

Apelação Cível  nº  70056225550 2013/CÍVEL n°  CNJ : 

0347182-45.2013.8.21.7000, rel Des. Eugenio Facchini Neto, julgado em 

15/10/2013). 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). Esclarecido esse ponto, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pela parte autora. 

Ressalte-se ainda, uma situação um tanto estranha, pois a exordial está 

eivada de falhas. Posto que, uma delas é há divergência relativa ao 

domicílio do autor, visto que na qualificação da exordial informa um 

endereço localizado em bairro de classe baixa enquanto que, na 

notificação encaminhada ao banco, o endereço informado é outro, 

localizado em bairro de elevado padrão nesta Urbe. Isso faz-nos pensar. 

Será que o Autor está tentando ludibriar este juízo? Ainda na exordial, a 

não qualificação completa do Autor, como além do endereço divergente 

com o endereço da notificação encaminhada ao banco, falta o CEP, 

endereço eletrônico do autor e estado civil. Consigne que, o documento 

anexado, de ID 16245456, (CNH), está ilegível, ou seja, inapresentável, 

devendo juntar cópia de documento pessoal legível. O comprovante de 

renda apresentado ID 16245459 está defasado, sendo referente aos 

rendimentos do mês de maio, e a propositura da ação, deu-se 

praticamente nos estertores do mês outubro. Em suma, a exordial está 

eivada de falhas, além de documentos de comprovação ilegíveis e 

desatualizados. Dito isso, faculto ao autor, para que no prazo de 15 

(quinze) dias, recolha as custas judiciais e emende a exordial nos pontos 

elencados, sob pena de indeferimento da mesma. Após o decurso do 

prazo, Certifique-se e voltem-me conclusos. Cuiabá/MT, 23 de novembro 

de 2016. JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037833-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1037833-02.2018.8.11.0041 Revisional de Contrato com pedido de Tutela 

de Urgência Vistos. JOÃO FERREIRA DA SILVA ajuizou a presente Ação 

Revisional de Contrato c/c Restituição de Parcela, danos morais e tutela de 

urgência em face de CREFISA S/A CRÉDITO, pugnando, liminarmente, pela 

exclusão do seu nome do SERASA e a proibição de inclusão até decisão 

final da presente ação, sob o fundamento de que a ré não observou o 

refinanciamento do contrato de nº. 050610004137, que passou a ser o de 

nº. 05061005118, ao debitar valor de parcela diversa e menor do 

repactuado e inserido o nome da autora nos órgãos de proteção ao 

crédito por inadimplemento parcial da referida. Pugnou, ainda, pelo 

depósito judicial da diferença da parcela, pela inversão do ônus da prova 

e pela concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. 

Síntese necessária. Decido. Concedo ao autor os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da Lei 1.060/50. Cinge-se, 

ainda, a pretensão do autor na revisão das cláusulas do contrato de 

refinanciamento de nº. 05061005118, todavia, não indica os valores 

controversos e incontroversos do contrato em questão, conforme 

determina o § 2º do art. 330 do CPC. Não consta, inclusive, da inicial, o 

valor da parcela que entende devido e que pretende consignar em juízo 

até o julgamento da presente ação, bem como que o laudo pericial 

mencionado não foi juntado nos autos. 1. Dessa forma, INTIME-SE o autor 

para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, a fim de indicar os 

valores controversos e incontroversos do contrato objeto da presente 

ação, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito. 2. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de novembro de 2018. José Arimatéa Neves 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037869-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUINIL ALVES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1037869-44.2018.8.11.0041 Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Repetição de Indébito, Danos Morais e Tutela de Urgência Vistos. Pleiteia o 

autor pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

todavia, verifico dos comprovantes de rendimentos dele colacionados no 

id. 16237624 informações de subsídio no valor de R$ 7.837,57. Assim, nos 

termos do § 2º do art. 99 do CPC, intime-se o autor para no prazo de 05 

(cinco) dias comprovar nos autos a alegada insuficiência de recursos 

para arcar com as custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios (art. 98 do CPC), sob pena de indeferimento do pedido, em 

caso de desídia. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de novembro de 

2018. José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038040-98.2018.8.11.0041

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:

JOHN LENNON BATISTA CATANILLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1038040-98.2018.8.11.0041 Busca e Apreensão com Pedido Liminar 

Vistos. Nos termos do art. 290 do CPC, INTIME-SE o autor para no prazo 

de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento das custas e despesas de 

distribuição da presente ação, com a vinculação das respectivas guias 

nos presentes autos, sob pena de cancelamento da distribuição em caso 

de decurso do prazo sem as devidas providências. No mesmo prazo, o 

autor deverá ainda vincular as guias de custas e taxa judiciária de 

distribuição, conforme expressamente disposto no art. 2º do Provimento 

22/2016-CGJ. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 6 de novembro de 2018 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038086-87.2018.8.11.0041
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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:

BENEDITO LUIZ FIGUEIREDO DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1038086-87.2018.8.11.0041 Busca e Apreensão Vistos. Nos termos do 

art. 290 do CPC, INTIME-SE o autor para no prazo de 15 (quinze) dias 

efetuar o pagamento das custas e despesas de distribuição da presente 

ação, com a vinculação das respectivas guias nos presentes autos, sob 

pena de cancelamento da distribuição em caso de decurso do prazo sem 

as devidas providências. No mesmo prazo, o autor deverá ainda vincular 

as guias de custas e taxa judiciária de distribuição, conforme 

expressamente disposto no art. 2º do Provimento 22/2016-CGJ. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 6 de novembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038101-56.2018.8.11.0041

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:

RONDON & NASCIMENTO LTDA ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE nº 

1038101-56.2018.8.11.0041 Busca e Apreensão Vistos. Nos termos do § 

3º do art. 292 do CPC, RETIFICO o valor dado a causa para R$ 10.152,75 

(dez mil cento e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos), por 

ser o benefício patrimonial buscado pelo credor, conforme planilha de 

débito inserida no final da inicial (id. 16274424). O valor da causa, 

conforme norma legal (art. 291 e seguintes do CPC) deve corresponder ao 

benefício patrimonial buscado. Com essas considerações, RETIFIQUE NO 

SISTEMA O VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA e, após: 1. INTIME-SE o autor 

para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento das custas e 

despesas de distribuição da presente ação, com a vinculação das 

respectivas guias nos presentes autos, sob pena de cancelamento da 

distribuição em caso de decurso do prazo sem as devidas providências. 

2. No mesmo prazo, o autor deverá ainda vincular as guias de custas e 

taxa judiciária de distribuição, conforme expressamente disposto no art. 2º 

do Provimento 22/2016-CGJ. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de 

novembro de 2018. José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038324-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILARA JULIANA GOMES GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1038324-09.2018.8.11.0041 Busca e Apreensão Vistos. Nos termos do 

art. 290 do CPC, INTIME-SE o autor para no prazo de 15 (quinze) dias 

efetuar o pagamento das custas e despesas de distribuição da presente 

ação, com a vinculação das respectivas guias nos presentes autos, sob 

pena de cancelamento da distribuição em caso de decurso do prazo sem 

as devidas providências. No mesmo prazo, o autor deverá ainda vincular 

as guias de custas e taxa judiciária de distribuição, conforme 

expressamente disposto no art. 2º do Provimento 22/2016-CGJ. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 6 de novembro de 2018. JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038409-92.2018.8.11.0041

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:

ELIANE LEMES DA ROCHA IDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1038409-92.2018.8.11.0041 Busca e Apreensão Vistos. Nos termos do 

art. 290 do CPC, INTIME-SE o autor para no prazo de 15 (quinze) dias 

efetuar o pagamento das custas e despesas de distribuição da presente 

ação, com a vinculação das respectivas guias nos presentes autos, sob 

pena de cancelamento da distribuição em caso de decurso do prazo sem 

as devidas providências. No mesmo prazo, o autor deverá ainda vincular 

as guias de custas e taxa judiciária de distribuição, conforme 

expressamente disposto no art. 2º do Provimento 22/2016-CGJ. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 6 de novembro de 2018. JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038171-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABDALA IMOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

JOSE ANTONIO ABDALA QUEIROZ (AUTOR(A))

SUZANA BORGES GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO OAB - MT0012548A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE Nº 

1038171-73.2018.811.0041 Anulatória Contrato c/c Revisão, Repetição 

Indébito, Indenização e Tutela Urgência Vistos. ABDALA IMÓVEIS LTDA; 

JOSÉ ANTÔNIO ABDALA QUEIROZ e SUZANA BORGES GUIMARÃES 

ajuizaram a presente ação Revisional de Contrato com pedido de tutela 

antecipada em face de BANCO DO BRASIL S.A. Preliminarmente, 

pleitearam pela concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, sob o fundamento de não disporem de condições financeiras 

para arcar com as custas e despesas do processo. À luz do art. 98 e 

seguintes do CPC, faz jus a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, pessoas físicas e jurídicas que demonstrarem não poder 

arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

sem prejuízo do sustento próprio, em caso de pessoa física, ou da 

manutenção da atividade, em se tratando de pessoa jurídica. No caso dos 

autos, os documentos colacionados pelos litisconsortes, Abdala Imóveis 

Ltda, pessoa jurídica, e pela pessoa física, José Antônio Abdala Queiroz, 

por si só, contrariam a alegada insuficiência, posto que não demonstram a 

alegada necessidade. Verifica-se da declaração de rendimentos do Sr. 

Jose Antônio Abdala Queiroz, exercício de 2017, colacionado no id. 

16306054 e 16306055, rendimentos oriundos da pessoa jurídica e de 

outras atividades, não tributáveis, além de diversos patrimônios avaliados 

em mais de um milhão de reais. O Balanço patrimonial da pessoa jurídica 

colacionado no id. 16306057; 16306058; 16306072 aponta lucro e posição 

patrimonial superavitária. Consigno, ainda, que a litisconsorte Suzana 

Borges Guimarães não colacionou nenhuma prova da alegada 

insuficiência. Dessa forma, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC, 

intimem-se os autores para no prazo de 15 (quinze) dias, colacionarem 

nos autos documentos comprobatórios da alegada insuficiência de 

recursos, tais como, imposto de renda dos 03 últimos exercícios da 

pessoa jurídica; balanço patrimonial de 2018; extratos bancários das 
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pessoas físicas, Sr. Antônio e Sra Suzana Borges, sob pena de 

indeferimento do benefício pleiteado. No mesmo prazo, a autora Abdala 

Imóveis Ltda deverá regularizar a sua representação processual, hipótese 

em que a desídia enseja a extinção do feito (art. 76 do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 6 de novembro de 2018 José Arimatéa Neves 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038229-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON MARQUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1038229-76.2018.8.11.0041 Revisional c/c Danos Morais e Tutela de 

Urgência Vistos. VILSON MARQUES DOS SANTOS ajuizou a presente 

Revisional de Contrato c/c Danos Morais e Tutela de Urgência em face de 

BANCO BRADESCO S/A, tendo como objeto um contrato de crédito 

bancário de nº. 278.729.180, que afirmou ter ficado inadimplente com a 

obrigação assumida em razão de desemprego e omissão do réu na 

informação da existência de seguro com cobertura para referido evento. 

Com essas considerações, pleiteou pela exclusão do nome dele dos 

órgãos de restrição ao crédito decorrente da mora do referido contrato, 

sob o argumento de violação do seu direito. Concedo ao autor, os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e 

seguintes do CPC, ante a existência de elementos que demonstrem a 

alegada insuficiência (id.16291951). Infere-se da inicial que o autor, de 

forma genérica, pleiteia pela revisão das cláusulas do contrato de 

empréstimo em questão, todavia, não discrimina as cláusulas que entende 

abusivas, nem quantifica os valores controversos e incontroversos do 

débito, conforme determina o § 2º do art. 330 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de novembro de 2018. José Arimatéa Neves 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038661-95.2018.8.11.0041

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:

LINDSMEIRIS VIRGULINO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1038661-95.2018.8.11.0041 Busca e Apreensão Vistos. Nos termos do 

art. 290 do CPC, INTIME-SE o autor para no prazo de 15 (quinze) dias 

efetuar o pagamento das custas e despesas de distribuição da presente 

ação, com a vinculação das respectivas guias nos presentes autos, sob 

pena de cancelamento da distribuição em caso de decurso do prazo sem 

as devidas providências. No mesmo prazo, o autor deverá ainda vincular 

as guias de custas e taxa judiciária de distribuição, conforme 

expressamente disposto no art. 2º do Provimento 22/2016-CGJ. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 6 de novembro de 2018. JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038679-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (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:

IZAQUE PAZ DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1038679-19.2018.8.11.0041 Busca e Apreensão Vistos. Nos termos do 

art. 290 do CPC, INTIME-SE o autor para no prazo de 15 (quinze) dias 

efetuar o pagamento das custas e despesas de distribuição da presente 

ação, com a vinculação das respectivas guias nos presentes autos, sob 

pena de cancelamento da distribuição em caso de decurso do prazo sem 

as devidas providências. No mesmo prazo, o autor deverá ainda vincular 

as guias de custas e taxa judiciária de distribuição, conforme 

expressamente disposto no art. 2º do Provimento 22/2016-CGJ. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 6 de novembro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026619-14.2018.8.11.0041

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:

ENIO RICARDO DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE nº 

1026619-14.2018.8.11.0041 Busca e Apreensão Vistos. BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA ajuizou a presente Ação de 

Busca e Apreensão com pedido liminar em face de ENIO RICARDO DE 

OLIVEIRA – EPP. Verifico da comprovação da mora do devedor 

colacionada pelo autor no id. 14805619, a ausência de validade da 

referida, uma vez que realizada em endereço diverso do informado no 

contrato (id. 14805607) pelo devedor, o que requer a sua regularidade por 

se tratar de pressuposto essencial para o deferimento da busca e 

apreensão do bem (art. 3º do Decreto-Lei 911/69). Assim, intime-se o 

autor para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, com a 

regularização da notificação do devedor, sob pena de indeferimento (arts. 

321 e 330 do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 7 de novembro de 

2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1016105-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA OAB - GO0036921A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE nº 

1016105-02.2018.8.11.0041 Embargos à Execução Vistos. Os presentes 

Embargos à Execução foram redistribuídos para este juízo, para 

associação aos autos para o qual distribuído por dependência (id. 

13764010), PJE 1010551-86.2018.8.11.0041, todavia, verifico dos 

referidos autos, que foram devolvidos para a 7ª Vara Cível para 

processamento e julgamento simultâneo da ação principal, PJE n. 

1008682-88.2018.8.11.0041. Assim, promovo o encaminhamento dos 

presentes Embargos ao Juízo da 7ª Vara Cível para as providências que 

entender necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 07 de novembro 

de 2018. José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027963-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL SANTOS MARTINS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1027963-64.2017.8.11.0041 Revisional Contrato c/c Tutela Provisória 

Vistos. ISRAEL SANTOS MARTINS ajuizou a presente Ação Revisional de 

Contrato com pedido de tutela de urgência em face de BV FINANCEIRA 

S.A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pleiteando, liminarmente, 

pela abstenção de restrição de crédito em seu nome em decorrência do 

contrato em questão, até resolução da lide. Os autos foram distribuídos 

para o Juízo da 1ª Vara Bancária desta Capital, que declinou da 

competência para este juízo, com fundamento na prevenção com os autos 

PJE nº. 1022715-20.2017.8.11.0041. Inegável a conexão entre a presente 

Revisional de Contrato e a Ação de Busca e Apreensão nº. 

1022715-20.2017.8.11.0041, posto que o contrato de financiamento objeto 

das referidas, é o mesmo. Contudo, a Busca e apreensão foi julgada em 

18 de setembro do corrente ano, conforme se verifica do id. 15400629 da 

referida ação, de forma que a reunião dos processos não se justifica, 

conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 

235, que assim dispõe: “A conexão não determina a reunião dos 

processos, se um deles já foi julgado”. Com essas considerações, retorne 

os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 07 de 

novembro de 2018. José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020915-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMMERSON LUIZ ROSSI RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE nº. 

1020915-54.2017.8.11.0041 Execução Extrajudicial Vistos. INDEFIRO o 

pedido de quebra dos dados fiscais do executado, via sistema INFOJUD 

(id. 14642308), uma vez que o exequente ainda não comprovou nos autos 

ter esgotado todos os meios ordinários de localização de bens disponíveis 

dos executados, tais como, consulta em Cartórios de Registro de Imóveis; 

bens móveis da empresa; percentual faturamento pessoa jurídica, se 

ativa, etc. Nesse sentido, é prevalente o entendimento no Superior Tribunal 

de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO. TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE 

CONFIGURADA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO 

INEXISTENTE. 1. Não viola o art. 535 do CPC, nem importa negativa de 

prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado 

individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, 

entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a 

controvérsia posta. 2. Não é cabível a quebra de sigilo fiscal ou bancário 

do executado para que a Fazenda Pública obtenha informações acerca da 

existência de bens do devedor inadimplente, excepcionado-se tal 

entendimento somente nas hipóteses de estarem esgotadas todas as 

tentativas de obtenção dos dados pela via extrajudicial. Precedentes: 

AGRESP 627.669/RS, 1ª Turma, Min. Rel. José Delgado, DJ de 27.09.2004 

ERESP 256.156/MG, 2ª Turma, Min. Rel. Franciulli Netto, DJ de 30.06.2004. 

3. É vedado o reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso 

especial, a teor do que prescreve a Súmula 7 desta Corte. 4. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido”. (STJ, REsp 

2005/0215034-4, Relator: Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, 

julgado em 14/02/2006, publicado no DJ do dia 06/03/2006, p. 259). 

destaquei Com relação ao pedido de buscas de informações de possíveis 

bens, via RENAJUD, DEFIRO-O, pelo que segue o demonstrativo de 

consulta a presente decisão, sobre o qual o exequente deverá se 

manifestar em 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 07 de 

novembro de 2018. José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038902-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA CRISTINA GARCIA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE nº 

1038902-69.2018.8.11.0041 Busca e Apreensão Vistos. Nos termos do § 

3º do art. 292 do CPC, RETIFICO o valor dado a causa para R$ 6.808,18 

(seis mil oitocentos e oito reais e dezoito centavos), por ser o benefício 

patrimonial buscado pelo credor, conforme informado nos itens 5 e 6 da 

petição inicial (id. 16376961) e planilha de acostada no id. 16376981. O 

valor da causa, conforme norma legal (art. 291 e seguintes do CPC) deve 

corresponder ao benefício patrimonial buscado. Com essas 

considerações, RETIFIQUE NO SISTEMA O VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA. 

1. INTIME-SE o autor para que no prazo de 05 (cinco) dias proceda com o 

recolhimento das custas complementares, sob pena de arquivamento da 

ação (art. 290 do CPC), vinculando a guia de distribuição acompanhada do 

comprovante de recolhimento, nos termos do Provimento nº. 22/2016-CGJ. 

2. Decorrido o prazo, sem a devida providência, certifique e conclusos. 

Cuiabá/MT, 08 de novembro de 2018. José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026713-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ EDUARDO SOUZA DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE nº 

1026713-59.2018.8.11.0041 Busca e Apreensão Vistos. Nos termos do 

art. 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão liminar de busca e 

apreensão de bem alienado fiduciariamente, necessário a comprovação 

pelo credor: da mora e inadimplemento do devedor. Comprovada a mora 

pela credora/requerente, através de carta registrada com aviso de 

recebimento, conforme se verifica do id. 14821080 pág. 3, (Súmula nº 72 

do STJ prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), DEFIRO liminarmente a 

medida de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. 1. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem indicado no contrato 

anexo a inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da 

Instituição Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, 

SENDO VEDADA A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE 

EVENTUALMENTE FOR APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA 

MORA, ou salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. 2. Ressalte-se que se o bem, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou 

não, estes deverão ser quitados para a sua retirada pelo Autor. 3. Neste 

ínterim, não sendo localizado o bem declinado na inicial, para evitar a 

eternização de demandas dessa natureza, alvitro o Banco Autor acerca 

do art. 4º, da aludida Lei de Busca e Apreensão para adequar-se ao novo 

rito processual implementado pela Lei 13.043/14, o qual faculta ao Credor, 

postular a conversão da presente ação em execução de título extrajudicial 

diante destas eventuais circunstâncias. 4. CITE-SE a parte Requerida para 

a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário no demonstrativo de débito 

colacionado no id. 15093329, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do 
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art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 

(quinze) dias, a contar da execução da liminar (§ 3º, do art. 3º do mesmo 

diploma). 5. Defiro os benefícios do § 2º, artigo 212 do CPC e, se 

necessário, mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde já 

autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo cumprimento da 

medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para abertura de portas e 

portões, as expensas do Autor. 6. Atente-se a Secretaria para, na 

hipótese positiva de cumprimento da apreensão do veículo e citação do 

Requerido, certifique-se o decurso de prazo para purgar a mora bem 

como da contestação, promovendo-se a Secretaria os impulsos 

processuais subsequentes. No caso em que o bem seja apreendido, e não 

citado o Requerido, aguarde-se o decurso de prazo para contestação, e 

caso não apresentada contestação, certifique-se e cite-se por Edital. 

Ocorrendo que o Requerido não tenha sido citado e o bem não foi 

apreendido, promova-se a intimação do Credor para informar onde o bem 

pode ser encontrado, bem como para promover a citação do Requerido, 

em quinze (15) dias. 7. Ademais, caso a citação seja positiva, mas o 

veículo não tenha sido localizado, aguarde-se o prazo para resposta. Não 

havendo contestação, certifique-se e venham os autos conclusos para 

sentença com eventual autorização para conversão da obrigação em 

pecúnia. 8. Cumpra-se nos termos do art. 842 do NCPC, ou seja, por DOIS 

OFICIAIS DE JUSTIÇA. 9. Intime-se. Cuiabá/MT, 08 de novembro de 2018. 

José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038883-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL LIANDRO PACHORI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1038883-63.2018.8.11.0041. BUSCA E APREENSÃO Vistos. Nos termos 

do art. 290 do CPC, INTIME-SE o autor para no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder com o recolhimento das custas e despesas de ingresso, sob 

pena de arquivamento da ação. 1. Ressalto que no mesmo prazo, o autor 

deverá vincular as guias de recolhimento das custas de distribuição nos 

presentes autos, conforme disposto no art. 2º do Provimento 

22/2016-CGJ. 2. Decorrido o prazo, sem a devida providência, certifique e 

conclusos. Cuiabá/MT, 08 de novembro de 2018. José Arimatéa Neves 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001159-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA BATISTA BENDO GORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1001159-25.2018.8.11.0041 Execução Vistos. Recebo a emenda a inicial 

formulada no id. 12080138, posto que em observância ao disposto no art. 

329 do CPC. Proceda com a inclusão do Sr. Carlos Jose Gorges no polo 

passivo da ação. Após, cite-se nos termos da decisão do id. 11437968. 

Não havendo o pagamento do débito no prazo assinalado, o oficial de 

justiça, munido da segunda via do mandado, deverá proceder conforme 

determina o § 1º e § 2º do art. 829 do CPC. Ressalto que o prazo para 

interposição de embargos, em se tratando de litisconsórcio, iniciar-se-á 

com a juntada do mandado de citação de todos os litisconsortes, nos 

termos do § 1º do art. 915 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 08 de 

novembro de 2018. José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021422-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SCOLARI (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)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Processo 

Nº 1021422-78.2018.8.11.0041 REVISIONAL CONTRATO C/C LIMINAR 

Vistos. CLAUDIO SCOLARI ajuizou a presente Ação Revisional de 

Contrato c/c Pedido Liminar em face de BANCO J. SAFRA S/A. Recebida a 

ação, o pedido de justiça gratuita foi indeferido (id. 14221384), 

oportunidade, ainda, que foi determinada a retificação do valor atribuído a 

causa. Contra referida decisão foi interposto Embargos Declaratórios (id. 

14558799). Id. 15162356 o autor juntou documentos para demonstrar a 

sua alegada insuficiência. Tempestivo, RECEBO os presentes embargos 

declaratórios, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade. Nos 

termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis 

contra qualquer decisão judicial que se pretenda esclarecer obscuridade 

ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

deva se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; corrigir erro 

material. A irresignação do embargante contra a decisão que indeferiu a 

justiça gratuita se dá na omissão do julgador de não facultar ao referido a 

comprovação dos pressupostos para a concessão da gratuidade, o que 

ACOLHO a insurgência, posto que expressamente disposto no § 2° do art. 

99 do CPC, que o julgador, antes de indeferir o pedido de gratuidade da 

justiça, oportunizar a parte a sua comprovação, o que não se deu no caso 

em questão. No mais, a decisão do id. 14221384, permanece tal como 

lançada. Ante a juntada de documentos pelo autor comprovando a alegada 

insuficiência de recurso (id. 15162356 e id. 15162359), concedo ao autor 

os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 e 

seguintes do CPC. Oportunizo ao autor, o prazo de 05 (cinco) dias para 

atender a emenda determinada na decisão do id. 14221384, sob pena de 

ser declara a inépcia da inicial e extinção do processo. INTIME-SE. 

Cuiabá/MT, 21 de outubro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015461-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA COSTA FERMINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA OAB - MT22378/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA PJE Nº. 

1015461-59.2018.8.11.0041 REVISIONAL CONTRATO PARTICIPAÇÃO 

GRUPO CONSÓRCIO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO, DANOS MORAIS e PEDIDO 

LIMINAR Vistos. LUCILENE DA COSTA FERMINO se insurgiu com a decisão 

que indeferiu o pedido liminar de redução das parcelas do contrato de 

participação em consórcio, aduzindo que foi omissa com relação ao 

pedido de suspensão da cobrança de seguro de vida e grupo e 

reconsideração do indeferimento do pedido de redução das parcelas. 

Tempestivos (id. 14554706) recebo os presentes Embargos de 

Declaração para discussão e ACOLHO-O, parcialmente, posto que, de 

fato, não houve manifestação com relação ao pedido de seguro de vida. 

Conforme regramento específico e vinculado do Sistema de Consórcio, Lei 

11.795 de 08/10/2008, a Administradora tem direito a taxa de 
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administração e de outros valores expressamente previstos no contrato, 

nos termos do § 3º do art. 5º da referida Lei. Infere-se da cópia da 

Proposta de Participação em Consórcio acostado pela autora no id. 

13507478, a inclusão de taxa de seguro de vida mensal no equivalente a 

0,08168%, quando da contratação, não havendo, dessa forma, como 

excluir a sua cobrança mensal da parcela do consórcio, posto que em 

observância de norma legal. Por essas razões, indefiro o pedido de 

exclusão de cobrança do seguro de vida. Com relação ao pedido de 

reconsideração do indeferimento da redução atual da parcela do contrato, 

indefiro, ante a inexistência de previsão legal autorizando a modificação 

de decisões judiciais por esta via. Em havendo irresignação e/ou 

inconformismo com o entendimento do juízo, o interessado deverá buscar 

a via legal para tal mister. Isto posto, nos termos do art. 1.022 do CPC, 

DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração interpostos, 

ante a omissão do decisum com relação ao pedido de exclusão de seguro 

de vida, sanado, neste ato. No mais, a decisão do id. 14038126 

permanece tal como lançada. INTIME-SE o embargante da presente 

decisão e dê prosseguimento a presente ação, com o cumprimento das 

determinações do id. 14038126. Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2018. JOSÉ 

ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035836-18.2017.8.11.0041

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:

RICHARD CORREA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANKLIN DA SILVA BOTOF OAB - MT0011347A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA PJE 

1035836-18.2017.8.11.0041 BUSCA E APREENSÃO Vistos. BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA ajuizou a presente Ação de 

Busca e Apreensão com pedido liminar em face de RICHARD CORREA DE 

CARVALHO, alegando, em síntese, que através de contrato de consórcio, 

grupo nº. 8140/124, o réu adquiriu um veículo, que ficou gravado com 

garantia fiduciária através de contrato e em garantia ao grupo de 

consórcio. Alegou que em razão da inadimplência do réu com as parcelas 

a partir de setembro de 2017, o constituiu em mora e ajuizou a presente 

ação, visando a apreensão do bem garantidor do contrato, tornando, ao 

final, consolidada, a propriedade e posse plena do referido. Com a inicial, 

juntou documentos que foram acostados nos ids. 10865405; 18665406; 

10865407; 10865408; 10865410 e id. 10865411. Id. 11183340 concessão 

da liminar. Id. 12390019-12390070 o réu apresentou defesa, onde 

informou a purgação da mora e pugnou pela restituição do veículo. Id. 

12434022 certidão de citação do réu e id. 12434147 auto de busca, 

apreensão e depósito do veículo. Id. 12450421 revogação da liminar com 

determinação de restituição do veículo, baixa gravame e de restrição aos 

órgãos de crédito, em razão do contrato em questão. Id. 12577645 o autor 

concordou com a purgação da mora e pleiteou pela intimação do réu para 

complementar o pagamento referente as custas e honorários 

advocatícios. Com a manifestação, juntou comprovante de declaração de 

retirada de veículo (id. 12577646); extratos posição consorciado (id. 

12577648); planilha débito atualizada (id. 12577655). Id. 12793580 foi 

determinado a intimação do réu para pagamento do valor remanescente 

informado pelo autor, o qual quedou-se inerte (id. 13723578). Id. 13899020 

o autor pleiteou pela procedência da ação, ante a quitação do contrato 

pelo réu. Síntese necessária. Fundamento. Decido. A matéria sub judice 

envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de 

plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária 

a produção de provas. No contrato de financiamento garantido com 

alienação fiduciária, a posse do bem fica com o devedor, mas a 

propriedade é do credor, conforme determina a lei (Decreto-Lei 911/69). 

Se houver inadimplemento, cabe ao credor requerer a busca e apreensão 

do bem alienado, que será deferida liminarmente, caso demonstrada a 

constituição em mora do devedor/fiduciário e, cinco dias após a execução 

da liminar, a propriedade e posse do bem serão consolidadas no 

patrimônio do credor. A lei específica e vinculativa do contrato em 

questão, ainda, possibilita ao devedor/fiduciário, no prazo de 05 (cinco) 

dias, purgar a mora, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do 

ônus, o que se deu no caso em questão, conforme se verifica da 

manifestação e depósito do valor da dívida apresentado pelo devedor nos 

ids. 12390070 e 12390134, o qual ratificou o credor (id. 13899020 e id. 

13919143). Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, e por 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

diante da purgação da mora pelo requerido. INDEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita pleiteada pelo requerido (id. 12390019), ante 

a ausência do mínimo de elemento probatório a comprovar a alegada 

insuficiência. CONDENO o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitrado em 10% (dez por 

cento) do valor atribuído a causa, nos termos do art. 85 do CPC. Certifique 

a existência de gravame sobre o veículo objeto do contrato em questão, 

tornando-o livre de qualquer embaraço. Promova a vinculação do valor de 

quitação do débito pleiteado, depositado pelo requerido (id. 12390134) 

junto a Conta Única TJ/MT e expeça-se o alvará judicial em favor do Autor, 

mediante transferência na conta informada no id. 13919143. Adota as 

providências acimas e, preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros 

cartorários, e, não sendo apresentado qualquer requerimento, 

arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2018. 

José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004278-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESUS RODRIGUEZ CORUJO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA PJE Nº. 

1004278-28.2017.8.11.0041 COBRANÇA Vistos. HSBC BANK BRASIL S.A 

– BANCO MÚLTIPLO insurgiu contra a incidência dos juros moratórios 

contido na sentença (id. 9226788), aduzindo que a sentença foi omissa ao 

deixar de mencionar sobre a incidência da capitalização de juros conforme 

pactuado, dos juros moratórios e remuneratórios e demais encargos 

constantes do contrato, requerendo, assim, a eliminação da alegada 

omissão. Tempestivos (id. 9692034) recebo os presentes Embargos de 

Declaração para discussão. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os 

embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial que 

se pretenda esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual deva se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; corrigir erro material. A omissão que autoriza a 

impugnação por embargos de declaração é a decorrente da falta de 

pronunciamento judicial sobre algum ponto da inicial, o que não verifico no 

caso em questão, posto que a incidência de capitalização de juros na 

forma pactuada, juros moratórios, remuneratórios e demais encargos, não 

integra os pleitos formulados na inicial, razão pela qual, NEGO 

PROVIMENTO aos embargos de declaração interpostos, por não 

vislumbrar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no decisum 

embargado. INTIME-SE o embargante da presente decisão e, após, as 

demais providências constantes da sentença (id. 9226788). Cuiabá/MT, 24 

de outubro de 2018. JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016385-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO JESUS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA PJE nº. 

1016385-70.2018.8.11.0041 Revisional Contrato Vistos. IVO JESUS DA 

SILVA propôs a presente Ação Revisional de Contrato c/c Inexistência de 

Débito, indenização por Danos Materiais e Morais em face de BANCO BMG 

S/A, tendo como objeto contrato bancário celebrado entre as partes. 

Determinada a emenda da inicial (id. 13632267), o autor manifestou, 

conforme petição do id. 14281242. Síntese necessária. Fundamento. 

Decido. Deixo de receber a emenda apresentada pelo autor (id. 

14281242), posto que feita sem a observância dos requisitos dispostos no 

§ 2º do art. 330 do CPC, o que impossibilita a verificação do direito 

perquirido. Nos termos do § 2º do art. 330 do CPC, específico à espécie, 

“Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de 

empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, 

sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações 

contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito”. Conforme se infere da emenda apresentada, o 

autor reitera de forma sucinta, abusividades do contrato em questão, sem, 

contudo, discriminar quais cláusulas do contrato pactuado pretende a 

revisão e causam a apontada abusividade. Também não quantifica o valor 

controverso do débito, ou seja, que entende como pago a maior do 

contrato. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça deste Estado já se 

posicionou. Vejamos: “APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL C/C VERIFICAÇÃO DE QUANTUM DEBEATUR C/C 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - EXTINÇÃO, SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO - INÉPCIA DA INICIAL - CAUSA DE PEDIR - 

CONFUSA E GENÉRICA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS CLÁUSULAS - 

INTIMAÇÃO PARA EMENDAR OU SANAR O VÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - 

RELAÇÃO PROCESSUAL ESTABILIZADA - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Cabe a parte autora discriminar claramente as 

obrigações contratuais que pretende controverter nos contratos firmados 

com a instituição bancária. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador 

conhecer de ofício, da abusividade das cláusulas (Súmula 381/STJ). Não 

há que se falar em emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC/2015, 

quando já estabilizada a relação processual. (TJMT, AP 156927/2017, Des. 

Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 

04/04/2018, publicado DJE 06/04/2018). Ainda sobre o assunto, diz o 

eminente jurista NELSON NERY JUNIOR, em sua obra Código de Processo 

Civil Comentado, 3ª Ed., Ed., RT, às fls. 568: “Havendo o juiz dado 

oportunidade ao autor para emendar a inicial e, depois disso ainda persistir 

o vicio, deverá indeferir a exordial, sem determinar a citação do réu”. 

Portanto, diante do não preenchimento dos requisitos descritos no § 2º do 

art. 330 do CPC, indispensáveis ao processamento da ação, não há outro 

caminho, senão, a extinção da ação. Nestes termos, julgo extinto presente 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, § 2º do art. 

330 e art. 485, I, todos do CPC. Sem custas, posto que beneficiário da 

justiça gratuita. Sem honorários, ante ausência de litigiosidade. Preclusas 

as vias recursais, arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de 

estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 7 de novembro de 2018. José 

Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024067-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALYSSON ANTONIO TROMBIM (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011848-65.2017.8.11.0041

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:

VALDIR MENDES NOGUEIRA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021597-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO CASTELLI (REQUERIDO)

MARIZETE ZATTA CASTELLI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para COMPLEMENTAR o 

deposito das diligências para condução do Oficial REFERENTE ao Bairro 

Jardim Luciana de acordo com a tabela de diligências contida no site do 

SINDOJUS, procedendo o deposito da diligência para condução do Oficial 

de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, 

sendo que o pagamento deverá ser realizado via emissão de Guias no site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no 

qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; ” _no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de devolução da Carta Precatória.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007032-06.2018.8.11.0041

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)

 

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: 1026570-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA MARTINS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))
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CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias 

quanto a devolução de correspondência no qual consta a informação 

"NÃO PROCURADO", parafraseando a informação contida no MANDADO 

DE SEGURANÇA Nº 31.461/DF Nº 4704/2016-PGGB Relatado pelo Ministro 

Gilmar Mendes em que no item 42 consta: "42. Há que se realçar que a 

expressão 'NÃO PROCURADO' utilizada pelos correios significa, nos 

termos da Lei 6.538, de 22/06/1978 (art. 14, I, a), que inexiste distribuição 

domiciliar no respectivo endereço e, portanto, a correspondência deveria 

ter sido procurada no guichê da unidades dos Correios que atende à sua 

localidade residencial, o que, no entanto, não foi feito pelo ora impetrante"., 

desta feita ante a impossibilidade de intimação pessoal da parte autora 

deverá o procurador da mesma comparecer devidamente acompanhado 

de seu constituinte ou indicar endereço em que seja possível a realização 

da intimação da mesma, sob pena de considerar a intimação devidamente 

realizada..

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001982-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENILDES ANA DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886/O (ADVOGADO(A))

 

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.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015029-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SERGIO DE MOURA LEITE VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR OAB - MT12819/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1015029-74.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 08 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013980-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILSON DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1013980-95.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 08 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029327-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1029327-71.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 08 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019721-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL BENEDITO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1019721-19.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 08 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: 1003742-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003742-80.2018.8.11.0041. Despacho Vistos etc. Diante da decisão 

proferida no Conflito Negativo de Competência de nº 

1007550-22.2018.8.11.0000, redistribua-se e remetam-se os autos ao 

Juízo competente, qual seja, o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá/MT. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 08 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025452-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STELLA CATARINA CURY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLA MUNHOZ DA ROCHA LACERDA OAB - PR38511 

(ADVOGADO(A))

MARISSOL JESUS FILLA OAB - PR17245 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1025452-93.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 08 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025697-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA DA COSTA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1025697-07.2017 (PJE) Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes, no 

prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 08 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018140-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO EMERSON MARTINS E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA OAB - MT6467/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1018140-66.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 08 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018326-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO TOMAZ DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1018326-89.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 08 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 889135 Nr: 22677-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. V. DA SILVA & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1132801 Nr: 24181-03.2016.811.0041

 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): DIOGO RODRIGUES BUFOLLO

 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), e para tanto, procedo à consulta do 

endereço do executado:

 - Diogo Rodrigues Bufollo – CPF nº 018.576.171-26.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 809899 Nr: 16388-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIETH MARIA DE PINHO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para dar andamento no 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior
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 Cod. Proc.: 1123027 Nr: 20046-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA P. DO NASCIMENTO TURISMO - 

ME, FERNANDA PULQUERIO DO NASCIMENTO, JOSÉ PAULO DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ladir Fernandes de Oliveira - 

OAB:21951/MG, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:56780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a consulta dos dados cadastrais dos executados pelo Sistema 

Bacenjud (Banco Central), e para tanto, procedo à consulta do endereço 

dos referidos dados dos executados:

 - Fernanda P. do Nascimento Turismo ME – CNPJ nº 11.400.284/0001-20;

- Fernando Pulquerio do Nascimento do Nascimento – CPF nº 

028.364.011-17;

- José Pulo do Nascimento – CPF nº 432.777.801-04.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 745059 Nr: 42170-95.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANDRE CONSULTORIA AGROPECUÁRIA 

LTDA, JADIR MONTEIRO FONTOURA, ANDREA CHRISTIAN MAZETO, 

GRACCIA MARIA FANAIA FONTOURA

 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:

 Vistos etc

 I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços;

II – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que 

este Juízo não possui convênio com o referido Sistema;

III – Defiro a consulta dos referidos dados pelos Sistema Bacen/Jud 

(Banco Central), dos requeridos:

- Randré Consultoria Agropecuária Ltda - CNPJ nº 08.766.949/0001-09;

- Jadir Monteiro Fontoura – CPF nº 176.105.591-72;

- Graccia Maria Fanaia Fontoura – CPF nº 453.417.961-87;

- Andrea Christian Mazeto – CPF nº 582.016.291-91.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 373277 Nr: 9766-59.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIANE NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-A, PAULO JOSÉ CRAVO SOSTER - OAB:61.362, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 124 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 905245 Nr: 33703-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE BRASILIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANA PEREIRA BAIOCCO ME, CRISTIANA 

PEREIRA BAIOCCO FERNANDES, FRANCIS FERNANDES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRIS DE ALCANTARA 

TARANTO - OAB:123426, Ladir Fernandes de Oliveira - 

OAB:21951/MG, MARDSON RODRIGO MOREIRA NEVES - 

OAB:108788MG, Wállace Eller Miranda - OAB:56.780/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

 Defiro a consulta dos referidos dados pelo Sistema Bacen/Jud (Banco 

Central), da executada:

- Francis Fernandes da Costa – CPF nº 797.243.701-78.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação da executada, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 117644 Nr: 4357-25.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALBERTO DE AQUINO DE TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - OAB:, 

CYNTHIA DURANTE - OAB:10.282-MT, MANOEL ARCANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3.162, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - OAB:1896/MT

 Vistos etc.

Antes de analisar o pedido de suspensão, de fl. 354, intime-se o 

exequente, para manifestar, especificamente acerca do bem localizado à 

fl. 353, no prazo de 05 (cinco) dias, e promover o andamento do feito.

Após, voltem-me os autos conclusos para análise do pedido de fl.354.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 779178 Nr: 32618-72.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAGÃO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 

E ELETRODOMESTICOS LTDA ME, CANDIDO ALVES VIEIRA, DIANE 

APARECIDO VIEIRA, SUZILENE ARAGÃO CARVALHO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R. GOÉS NICOLADELLI - OAB:17.980-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

 I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

II - Defiro a consulta dos referidos dados cadastrais ao Sistema Bacen/Jud 

(Banco Central), e para tanto, procedo à consulta do endereço dos 

requeridos:

- Aragão Comercio Varejista de Moveis e Eletrodomesticos Ltda Me– CNPJ 

nº 08.954.812/0001-88;

- Candido Alves Vieira – CPF nº 080.664.421-49;

- Suzilene Aragão Carvalho de Siqueira – CPF nº 631.926.241-91;

- Diane Aparecido Vieira – CPF n° 356.728.971-34.
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Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina 

o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 896523 Nr: 27362-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO FIGUEIREDO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I– Indefiro o pedido de consulta à operadora de energia, visto que a 

referida empresa não possui convênio firmado com o Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

II – Defiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Sistema Infojud 

(Delegacia da Receita Federal), e procedo a consulta de endereço do 

requerido:

- Renato Figueiredo Padilha – CNPJ nº 07.325.550/0001-20.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º 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.: 911114 Nr: 37566-86.2014.811.0041

 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): E. M. FILIPPO - ME, NELZITA FRANCA DA 

SILVA PEREIRA

 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:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de consulta às concessionárias de água e energia, 

visto que as referidas empresas não possuem convênio firmado com o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

II – Tendo em vista que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui 

convênio com o Sistema Infojud (Delegacia da Receita Federal), procedo a 

consulta de endereço dos requeridos:

- E M Filippo – CNPJ nº 08.253.611/0001-53;

- Nelzita França da Silva Pereira – CPF nº 008.253.331-80;

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º 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.: 1075004 Nr: 57513-92.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ART DECORAÇÃO DE AMBIENTES LTDA ME, 

JOÃO BATISTA GONÇALVES, JOSE THOME PREDIGER, TEREZA PINTO 

GONÇALVES, VERA LUCIA MARCUSSO PREDIGER, SILVANA PINTO 

GONÇALVES GUIMARÃES, EDSON DE MATOS GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de consulta às concessionárias de água e energia, 

visto que as referidas empresas não possuem convênio firmado com o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

II – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, tendo em 

vista que este Juízo não possui convênio com o referido Sistema.

III – Defiro a consulta de informações Cadastrais da executada pelo 

Sistema Bacenjud (Banco Central), e para tanto, procedo a consulta de 

endereço dos requeridos:

- Art Decoração de Ambientes Ltda Me – CNPJ nº 04.718.820/0001-74;

- João Batista Gonçalves – CPF nº 143.440.339-49;

- Tereza Pinto Gonçalves – CPF nº 022.061.951-43;

- Jose Thome Prediger – CPF n° 496.324.931-68;

- Vera Lucia Marcusso Prediger – CPF nº 567.525.471-49;

- Silvana Pinto Gonçalves Guimarães – CPF nº 616.447.491-49.

- Edson de Matos Guimarães – CPF nº 250.885.213-91.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina 

o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 801326 Nr: 7758-70.2013.811.0041

 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: BENEDITO DOMINGOS MARQUES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:21.150A

 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.: 94802 Nr: 1608-98.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA DO VALLE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE COBRANÇAS MERCANTIS LTDA., 

MARCOS EMANUEL ZUCKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUÇARA MARIA DOMINGUES 

LOTUFO - OAB:4044/MT, LETICIA MARIA DE ALMEIDA - OAB:15408-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANE CARVALHO 

BURITY - OAB:11.238-B, CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - 

OAB:OAB/MT 11.238-B, RUI FERNANDO COSTA DE ALMEIDA PRADO 

JUNIOR - OAB:244.368 OAB/SP

 Certifico que a Contestação de fls. 412/437, apresentada nos presentes 

autos, foi protocolada tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 715110 Nr: 7939-42.2011.811.0041

 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: HILDER ALEKSSANDER DUTRA PLEFFKEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT

 I – Conciliação prejudicada. II – Voltem-me os autos conclusos para 

julgamento, obedecendo o critério de ordem cronológica dos processos da 
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Secretaria, conforme determina o artigo 12 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, saindo os presentes devidamente intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 775368 Nr: 28622-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD ROCK MINERAÇÃO LTDA, VALTER 

PEIXOTO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar nos autos 

no prazo de 05 (cinco) dias quanto devolução da CP sem cumprimento de 

fls 63/79, ante ao não recolhimento das custas de locomoção (fls 78/79) 

sob pena de desinteresse na realização do feito, devendo ser requerido o 

que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 736673 Nr: 33114-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERGAMASCHI CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, VERÔNICA LAURA CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7950 

OAB/MT

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolado tempestivamente, ou seja no último dia do prazo 

(24/10.2018). CERTIFICO ainda, que a parte apelante no dia posterior à 

interposição do recurso, quando o prazo já havia expirado, juntou o 

pagamento do preparo, conforme documento de fl. 347.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 461970 Nr: 30735-61.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UFCRED COOP. DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS SERV. 

FUND. UFMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI SATURNINO DA SILVA, QUITÉRIA 

MARIA GUEDES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO GIROLDO 

FILHO - OAB:17.143/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, compareça na secretaria da 4ª Vara Esp. em Direito Bancário a fim 

de retirar a Carta Precatória expedida e comprovar nos autos a devida 

distribuição nos termos legais ou encartar nos autos o comprovante de 

preparo para distribuição da mesma no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 269920 Nr: 2053-04.2007.811.0041

 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: GUILHERME ANTÔNIO MALUF, JOSÉ RICARDO DE 

MELLO, CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BOURET, LORIAN GONÇALVES 

DE SOUZA BOURET, RENATO DE MELLO, ANITA DE SOUZA MELLO, LUIZ 

AUGUSTO DOS SANTOS, LUIZA LEONTINA ANDRADE RIBEIRO, LOURDES 

HYBNER SCARDINI, SALIM JOANDT SALIM, TERESA CRISTINA LOPES 

DOS SANTOS, MÁRIO ARDENES DIAS RIBEIRO, GEORGETOWN SCARDINI, 

MARIA TEREZA MARRANGHELO MALUF, EDUARDO BOURET FILHO, 

VILMA BARBOSA DOS SANTOS, JANETE KUTRAN MALOUF, 

MARGARIDA BOSCO DE ALMEIDA BOURET, LOURICE GONÇALVES DE 

SOUZA, IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA, CARLOS 

ROBERTO DOS SANTOS, JOSEPH MIKHAIL MALOUF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - 

OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - OAB:7.322-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A MT, LUCAS SOGNO PEREIRA - 

OAB:17900/E, NELSON FEITOSA - OAB:3839, ROMEU DE AQUINO 

NUNES - OAB:3770

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte requerida, ante a não atualização do cadastro de 

advogado, da sentença de fls. 632 cuja parte dispositiva vem a seguir 

transcrita:Vistos etc.Homologo por sentença o acordo celebrado pelas 

partes extrajudicialmente, pondo fim ao litígio, consoante documentos de 

fls. 576/583, 584/584/590, 591/597 e 598/602, comprovando os 

requerentes a quitação dos débitos às fls. 626/628. Logo, com a 

comprovação de integral cumprimento do acordo pelas partes, julgo e 

declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil.Honorários conforme 

pactuado, e custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo 

requerido, item “as custas processuais”.Oficie-se ao Cartório do Primeiro 

Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, determinando a 

baixa das penhoras registradas/averbadas sobre os imóveis matriculados 

sob os n. 3008, 31.383, 31.384 e 8688, consoante as certidões 

apresentadas às fls. 537/573.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe.P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 946394 Nr: 58267-68.2014.811.0041

 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): NEWTON FABIO PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar-se a 

respeito das devoluções de AR de CITAÇÃO de fls.56/57, devolvida pela 

ECT pelo motivo "MUDOU-SE", no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 419117 Nr: 5613-46.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ALVES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103759/11/2018 Página 234 de 671



GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1126344 Nr: 21450-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA MARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1123831 Nr: 20380-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALDECI MARQUES MORENO, 

MARIO JUNIO VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 890221 Nr: 23350-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASQUIM E DA SILVA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:24.445-S, ANTÔNIO BRAZ DA SILVA - OAB:PE/12.450, 

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 429368 Nr: 10615-94.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE PORTEIRA GRILL LTDA ME, 

LUIZ VANDERLEI ROLIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

COMODORO - OAB:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10262, 

sem a manifestação da parte exequente.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 894088 Nr: 25946-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL BADIAS LEQUE EI, GABRIEL BADIAS 

LEQUE, ROCILDA TENORIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KAEZER DE 

FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:50237/MT, BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT, GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10028/O, HILDCA COSTA GODOY - OAB:13.877/MT, MARCELA 

REGINA ALMEIDA FREITAS - OAB:9.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 741869 Nr: 38717-92.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Augusto Lippi 

Garbin - OAB:OAB/PR 79.930, JEFFERSON DO CARMO ASSIS - 

OAB:4680/PR, KEITI MICHELE CAPERUCI DA SILVA - OAB:84.961/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1086105 Nr: 4323-83.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGF INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. DA 

FAZENDA, GUILHERME AUGUSTO DE BRITO BALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 779355 Nr: 32804-95.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR AURAPE PERUAPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 319072 Nr: 21430-58.2007.811.0041

 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: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARNEIRO VIEIRA FREITAS, SEVERINO 

CARNEIRO DE FREITAS, FRANCISCO CARNEIRO DE FREITAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RICARDO 

KAWASAKI - OAB:15.729 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar-se quanto 

ao ofício nº 1286/2018, acostado as fls 79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 821023 Nr: 27240-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO GOMES DE SOUZA ME, LAURO 

GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1139083 Nr: 27045-14.2016.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUACH TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 

ME, IRAN RIBAS, LUCIMARA DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1106018 Nr: 12965-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBSON MARQUES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA ROSA N. DE SOUZA - 

OAB:13.889, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 861239 Nr: 2712-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

SERV. DO CEFET E CEFET CUIABÁ SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONÇALO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 
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PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 786224 Nr: 40113-70.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMA VERDE NETO E CRUZ LTDA, WAGNER 

PAGELS LIMA VERDE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1164826 Nr: 37865-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS- SICOOB INTEGRAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECODOIS CARBONO SERVIÇOS E 

DESENVOLVIMENTO LTDA ME, BERNARDO MASTRANGELLI 

TABACZENSKI, EWERSON DUARTE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 210572 Nr: 21163-57.2005.811.0041

 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: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO CERRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, HAROLDO WILSON MARTINEZ - 

OAB:OAB/PE 20.366, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a não atualização dos dados cadastrais do patrono da 

causa, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora da decisão de fls 200/202 para o devido 

cumprimento das determinações ali estampadas cujo teor vem a seguir 

transcrito: ``DISPOSITIVO

Em face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, 

e de consequência, julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 

487, II, do CPC.

Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes 

pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) 

meses da data da certidão de trânsito em julgado, para o devido 

cumprimento de sentença.´´

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1145032 Nr: 29647-75.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS DOS REIS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARROS LOPES - 

OAB:OAB/MT 9.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolizado tempestivamente, sendo a parte autora/apelante 

beneficiária da justiça gratuita conforme decisão judicial de fl 52.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 863175 Nr: 4168-51.2014.811.0041

 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: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo datado em 

28/05/2018) requer de dilação de prazo ( 30 dias) cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 403461 Nr: 35343-39.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORLOG LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, 

DINAIR TEREZINHA GOLEMBIOUSKI

 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 expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar o exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º 
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do Novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1133342 Nr: 24325-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO CESAR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18.603-B, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1146593 Nr: 30248-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECOLORES TINTAS, GENECI SANTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar-se quanto 

as correspodências devolvidas, acostadas as fls 76/77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 222411 Nr: 30405-40.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO VALETIM MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:103587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANETE DIAS PIZARRO - 

OAB:5471-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a devolução de correspondênca no qual informa ``End. Insuficiente´´.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 711910 Nr: 4989-60.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BC - CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

BRASIL CENTRAL LTDA., PAULO ROBERTO MOUSSALEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:5959/MT

 Vistos etc.

Homologo por sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 89/90 e 91.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Proceda-se a baixa da restrição existente no prontuário do veículo 

descrito à fl. 46, via sistema Renajud.

Oficie-se Cartório do 5º Ofício de Serviço Notarial e de Registro da 

Comarca de Cuiabá/MT, determinando a baixa da penhora recaída no 

imóvel da matrícula de nº 59.321, conforme auto de penhora e depósito de 

fls. 83, encaminhando-se as cópias dos documentos que se fizerem 

necessários.

 Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

 P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1009387 Nr: 27329-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULISSES SILVA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo legal quanto aos valores 

depositados de fl. 76/77, sob pena de concordância tácita.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 334443 Nr: 4969-74.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO COSTA VERDE LTDA, JOSÉ 

ROBERTO BORGES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO CAPOROSSI E 

SILVA - OAB:OAB/MT 6183

 Vistos etc.Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 

328.Devidamente intimados, os executados não pagaram a dívida e nem 

ofereceram bens a penhora. Aliados ao contexto processual estão os 

comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do 

Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para 

fins de penhora para garantir a execução.Defiro o pedido de penhora 

on-line constante de fls. 339/340 e, para tanto ordeno que se oficie ao 

Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio 

de valores até o montante do débito atualizado em julho/2018 - R$ 

105.547,13 (...) já inclusos a multa de 10% (dez por cento) e honorários 

advocatícios do cumprimento de sentença de 10% (dez por cento), estes 

dois consoante artigo 523, §1º, do CPC, pelo não pagamento voluntário, 

que eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes 

aos executados: Auto Posto Costa Verde Ltda, CNPF n°. 

02.435.587/0001-97, José Roberto Borges Pinto CPF nº 256.610.0006-34 e 

Ione Geralda Gontijo Borges, CPF nº 327.817.761-49, e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão.Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT(...) constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido 

pelo sistema BacenJud. Intimem-se os executados, dando-lhe ciência da 

penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

CPC.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 853296 Nr: 56007-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIOTTO VEÍCULOS LTDA - ME, JOSÉ SILVA 

DOS ANJOS, JOÃO CARLOS MARIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.O exequente comparece às fls. 115, pleiteando o arresto por 

meio do sistema Bacenjud, ante a não localização dos executados, 

consoante certidão de fls. 67, 84 e 91.Aliados ao contexto processual 

estão os comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, 

parágrafo 1º, do CPC, que indicam o dinheiro como primeira opção para 

assegurar a efetivação de futura penhora para garantir a 

execução.Assim, com fulcro também em entendimento recente do STJ no 

REsp 1.370.687 – MG (...), julgado em 04/04/2013, e ante as disposições 

do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de 

arresto, constrição, “online” constante de fls. 115/116, pelo exequente 

IResolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros, CNPJ 

06.912.785/0001-55, e, para tanto, ordeno que se oficie ao Banco Central 

do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até 

o montante do débito atualizado em abril/2018 - R$ 96.521,98 (...), que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes aos 

executados: Mariotto Veículos Ltda ME – CNPJ nº 08.797.909/0001-24, 

José Silva dos Anjos – CPF nº 178.119.428-95 e João Carlos Mariotto – 

CPF nº 562.827.291-49, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja 

cópia faz parte integrante desta decisão.Existindo saldo razoável para a 

garantia do juízo, proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a 

Conta Única do TJMT, (...) constituo como Auto de Arresto o Protocolo de 

Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. Expeça-se mandado para que o 

Sr. Oficial de Justiça cumpra o §1º do art. 830 do CPC.Após, intimem-se os 

executados, dando-lhes ciência do arresto formalizado, para os efeitos do 

parágrafo 3º do artigo 854 do CPC.Caso o valor bloqueado seja irrisório, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, (...).Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, providencie o exequente o regular andamento do feito com as 

citações dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1226480 Nr: 13612-06.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCEDITI DA SILVA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT

 Em face do exposto, julgo PROCEDENTES os presentes “Embargos à 

Execução” promovidos por Lucediti da Silva Siqueira em desfavor do 

Banco Itaucard S/A.Com efeito, a matéria já foi devidamente analisada na 

execução apensa (Feito nº 34967-77.2014 – código: 907099), conforme 

cópia da sentença vinda à fl. 107, reconhecendo-se a quitação do 

contrato, declarando extinta a execução por extinção total da dívida, 

sentença datada de 15/06/2018, devidamente transitada em julgado.E de 

consequência determino a restituição em dobro ao credor que demandar o 

devedor por dívida já quitada.Assim, determino a restituição em dobro do 

valor de R$ 47.544,57 (quarenta e sete mil quinhentos e quarenta e quatro 

reais e cinquenta e sete centavos).Declaro extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de 

Processo Civil.Condeno o banco embargado ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor da embargante, que fixo em 10% (dez por cento) 

do valor atualizado da causa, em decorrência do princípio da causalidade, 

nos termos do §2° do artigo 85 do Código de Processo Civil.Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, traslade-se cópia da presente decisão para 

a ação de execução apensa (Feito nº 34967-77.2014 – código: 

907099).Após, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 943985 Nr: 56879-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PACHECO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12.358/MT, JUNIOR LUIS DA SILVA 

CRUZ - OAB:18.283/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUSA COUTINHO 

- OAB:OAB/MT 10661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:1807-A/MT

 Vistos etc.

Expeça-se o competente alvará em favor do exequente, na forma 

determinada na sentença de fl. 56, com os rendimentos creditados no 

período.

Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Cumpra-se, 

servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 907099 Nr: 34967-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCEDITI DA SILVA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A MT

 Vistos etc.Diante inércia do banco executado, que apesar de 

devidamente intimado, ciente do débito, não pagou a dívida, nem ofereceu 

bens à penhora.Bem ainda, aliados ao contexto processual estão os 

comandos dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de Processo 

Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora 

para garantir a execução.Ante as disposições do Provimento n. 

004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de penhora online 

constante de fls. 117/118 do exequente e, para tanto ordeno que se oficie 

ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o 

bloqueio de valores até o montante do débito atualizado - R$ 7.539,18 

(sete mil quinhentos e trinta e nove reais e dezoito centavos) -, que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes ao 

executado: Banco Itaucard (...) constituo como Termo de Penhora o 

Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.Intime-se o banco 

executado, dando-lhe, ciência da penhora formalizada, para os efeitos do 

parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.Caso o valor 

bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, 

nos termos do artigo 836 do Novo Código de Processo Civil, não se 

formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para 

saldar as custas processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo 

Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o 

teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) 

dias.Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 997096 Nr: 22254-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO JOSE DA SILVA TAQUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 
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SOBRINHO - OAB:31618-A/SP, SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE 

MORAES - OAB:9218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o lapso temporal entre a protocolização da petição que 

requer a "dilação de prazo" e a presente data, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do Provimento 56/2007.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 947587 Nr: 58888-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIONE E SILVA LTDA ME, ELIZIANE DOMINGOS DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:11998-A, LUZIA ANGÉLICA ARRUDA GONÇALVES - OAB:9802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - 

OAB:5308-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que em análise amiúde aos autos em apenso, aferi que 

consta naquela Ação principal de Execução de Título Extrajudial de nº 

51896-88.2014.811.0041 Código Apolo 934820 a juntada de termo de 

acordo amigável realizado entre as partes, o qual ensejou a sentença de 

fls 50 que extinguiu aquele feito; desta feita impulsiono os autos para 

expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte embargante 

para manifestar nos autos quanto ao ora relatado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sendo que seu silêncio será interpretado como concordância tácita 

ao acordo supramencionado finalizando estes autos ante a perda do 

objeto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 796119 Nr: 2461-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELP VIDA PRONTO SOCORRO MÓVEL DE 

CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON DO CARMO ASSIS - 

OAB:4680/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238/MT

 Certifico e dou que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes 

são tempestivos.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em tratar-se de Embargos com efeitos infringentes, impulsiono os 

autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte 

requerida para manifestar nos autos quanto ao referido Embargos de 

fls.168/172, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 851172 Nr: 54139-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DE FIGUEIREDO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE ELLEN DE CARVALHO 

TEIXEIRA SANCHES - OAB:220568, MARCUS VINICIUS GUIMARÃES 

SANCHES - OAB:195084/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15.145/MT, JOSÉ CARLOS 

DAMACENO JUNIOR - OAB:18.098

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foram protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato 

de interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, 

conforme documentos juntados às fls 69/70.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1048335 Nr: 45656-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA CRISTINA DA SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT, JULIANA CÉLIA GARCIA - OAB:230.608 

-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência DIVERGE do 

endereço indicado nos autos; impulsiono os autos para expedição de 

matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos a Guia de 

pagamento contendo o bairro indicado nos autos ou indicar o endereço 

completo no bairro constante na guia de pagamento encartada aos autos, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 801415 Nr: 7847-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHADDAI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, 

GILMAR GEMIN CIPRIANO, CELIA TRENTINI ZIMIANI CIPRIANO, DEVALDO 

JOSE DE MATOS, MARIA LUCIA ALVES DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - 

OAB:11.547/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista ainda não ter sido criada a plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça nos termos do art.257, II do NCPC, cumprindo 

determinação do MM Juiz nos termos da Ordem de Serviço 03/2016, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o Edital expedido e comprovar nos autos a devida publicação em 

jornal local de ampla circulação. É o que me cumpre impulsionar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1128813 Nr: 22510-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON DA SILVA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Alexis Loureiro 

Junior - OAB:74188, MARCO AFONSO BATISTA DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:151389

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

ao valores depositados de fls135/137

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 820932 Nr: 27149-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, MAURO PAULO GALERA 

MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I T DEFANTE - ME, IVANIO TAUFER DEFANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776/MT

 Vistos etc.Devidamente intimados para o pagamento da condenação, os 

executados não pagaram a dívida e nem ofereceram bens à penhora, 

junto à qual também foram fixados os honorários em sede de cumprimento 

de sentença em 10% do valor do débito, consoante certidão de fls. 

106.Assim, fixo a multa de 10% (dez por cento), com fundamento no artigo 

523, §1º, do CPC.Aliados ao contexto processual estão os comandos dos 

artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, do CPC, que indicam o dinheiro como 

primeira opção para fins de penhora para garantir a execução.Ante as 

disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o 

pedido de penhora online constante de fls. 107/109 do exequente Banco 

Bradesco S/A, CNPJ 60.746.948/0001-12, e, para tanto ordeno que se 

oficie ao BCB, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores 

até o montante do débito de R$ 11.078,06 (...), por se tratar de honorários 

advocatícios (R$ 9.231,72), já com a multa de 10% acima fixada (R$ 

923,17) e os 10% de honorários fixados às fls. 101 (R$ 923,17), que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes aos 

executados: I T Defante ME, CNPJ n. 10.921.232/0002-17 e Ivanio Taufer 

Defante, CPF n. 408.087.859-15, fls. 05, e, consequentemente, formalizo o 

protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta decisão.Existindo saldo 

razoável para a garantia do juízo, proceda-se à transferência da quantia 

bloqueada para a Conta Única do TJMT, (...), constituo como Termo de 

Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. 

Intimem-se os executados, dando-lhes ciência da penhora formalizada, 

para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do CPC.Caso o valor 

bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância (...).Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez)  d ias. Int ime-se e cumpra-se,  expedindo-se os 

necessários.Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 448570 Nr: 22017-75.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUREA PRADO DE OLIVEIRA, AUREA PRADO 

DE OLIVEIRA, ANDRE LUIZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Apesar de devidamente citados os executados, conforme 

certidão de fl. 72, verifico que os mesmos não pagaram a dívida, nem 

ofereceram bens à penhora.Bem ainda, aliados ao contexto processual 

estão os comandos dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de 

Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de 

penhora para garantir a execução.Ante as disposições do Provimento n. 

004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de penhora online 

constante de fls. 80/81 do exequente e, para tanto ordeno que se oficie ao 

Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio 

de valores até o montante do débito atualizado - R$ 29.319,44 (vinte e 

nove mil trezentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos) -, que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes aos 

executados (...) constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio 

emitido pelo sistema BacenJud.Intimem-se os executados, dando-lhes, 

ciência da penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 

854 do Código de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Novo Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o 

seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas 

processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por 

ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do 

STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 419615 Nr: 5854-20.2010.811.0041

 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): UNIVERSINA DOS SANTOS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO DE BRITO CÂNDIDO - 

OAB:2.802/MT

 Vistos etc.

Apesar de devidamente citada a executada, verifico que não pagou a 

dívida, nem ofereceu bens à penhora.

Bem ainda, aliados ao contexto processual estão os comandos dos 

artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de Processo Civil, que 

indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir 

a execução.

Ante as disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, 

defiro o pedido de penhora online constante de fls. 63/64 do exequente e, 

para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito 

atualizado - R$ 185.997,79 (cento e oitenta e cinco mil novecentos e 

noventa e sete reais e setenta e nove centavos) -, que eventualmente 

forem encontrados em contas bancárias pertencentes à executada: 

Universina dos Santos Freitas – CPF nº 028.769.561-10, fl. 08-v, e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.

Intime-se a executada, dando-lhe, ciência da penhora formalizada, para os 

efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do Novo Código de Processo Civil, 

não se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, 

inclusive, para saldar as custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1157832 Nr: 34995-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMIR KEHDI, ILLE RACHID JAUDY KEHDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB: OAB 

5.308/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Diante da notícia de descumprimento do acordo, fls. 70/72, 

postula o banco exequente pela tentativa de penhora de valores 

existentes em conta bancária dos executados.Inicialmente, vejo que 

apesar de não terem sido efetivamente citados, os executados firmaram o 

acordo de fls. 59/62, tomando ciência inequívoca da presente ação.Motivo 

pelo qual, dou-os por citados.Diante da notícia de descumprimento do 

acordo, por parte dos executados, entendo que apesar de cientes do 

débito, os executados não pagaram a dívida, nem ofereceram bens à 

penhora.Bem ainda, aliados ao contexto processual estão os comandos 

dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de Processo Civil, que 

indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir 
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a execução.Ante as disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 

26.03.2007, defiro o pedido de penhora online constante de fls. 70/72 do 

exequente e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o 

montante do débito atualizado (...) constituo como Termo de Penhora o 

Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.Intimem-se os 

executados, dando-lhes, ciência da penhora formalizada, para os efeitos 

do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.Caso o valor 

bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, 

nos termos do artigo 836 do Novo Código de Processo Civil, não se 

formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para 

saldar as custas processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo 

Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o 

teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) 

dias.Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 403468 Nr: 35345-09.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIMARIA PACIFICIO FERREIRA-ME, 

REGIMARIA PACIFICIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Diante inércia das executadas, que apesar de devidamente 

citadas, ciente do débito, não pagaram a dívida, nem ofereceram bens à 

penhora.Bem ainda, aliados ao contexto processual estão os comandos 

dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de Processo Civil, que 

indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir 

a execução. Ante as disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 

26.03.2007, defiro o pedido de penhora online constante de fls. 71/72 do 

exequente e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o 

montante do débito atualizado - R$ 46.603,08 (quarenta e seis mil 

seiscentos e três reais e oito centavos) -, que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes às executadas: (...) 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud.Intime-se as executadas, dando-lhes, ciência da 

penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

Código de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Novo Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o 

seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas 

processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por 

ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do 

STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 831430 Nr: 37105-51.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Vistos etc.I – Cumpra-se, com urgência o determinado no item II da 

decisão de fl. 169, expedindo-se o alvará (...) I – Diante do silêncio do 

banco requerente acerca dos efeitos do § 3º do art. 854 do CPC, no 

tocante à penhora realizada, fls. 169/170, entendo que merece 

acolhimento o pedido de levantamento de valores (...) expeça-se alvará do 

montante penhorado, que se encontra depositado na Conta Única, em 

favor do requerido, na forma indicada à fl. 175, conforme autoriza a 

procuração de fl. 32, com os rendimentos creditados no período. III – 

Defiro o pedido de penhora online da diferença do montante da multa diária 

fixada, pedido constante de fls. 175 do requerido e, para tanto ordeno que 

se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando 

o bloqueio de valores até o montante do débito atualizado (...) constituo 

como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema 

BacenJud.Intime-se o banco executado, dando-lhe ciência da penhora 

formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Novo Código 

de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Novo Código 

de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação.IV – Oficie-se ao Detran/SP 

determinando a imediata transferência da fiscalização e controle do 

veículo objeto da ação (marca/modelo CHEVROLET PRISMA MAXX 1.4 8V, 

ano/modelo 2008/2009, chassi 9BGRM69809G175395, placa NJH-2568, 

cor PRATA), para o Detran/MT.Cumpra-se, servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 365704 Nr: 4065-20.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A.(BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8.083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos etc.I – Diante da certidão de decurso de prazo de fls. 199, fixo a 

multa de 10% (dez por cento), com fundamento no artigo 523, §1º, do 

CPC.II – Devidamente intimado para o cumprimento de sentença, o 

executado não pagou a dívida e nem ofereceu bens à penhora.Aliados ao 

contexto processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, §1º e 

836, §1º, do CPC, que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de 

penhora para garantir a execução.Ante as disposições do Provimento n. 

004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de penhora online 

constante de fls. 195/197 do exequente Edson Roberto Soares dos 

Santos, CPF n. 458.548.071-49, e, para tanto ordeno que se oficie ao 

Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio 

de valores até o montante do débito atualizado até 21/06/2018, - R$ 

12.289,98 (...) (já incluso o contido no item I desta decisão) -, que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes ao 

executado: Banco Santander S/A, CNPJ n. 90.400.888/0001-42, fls. 08, e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão.Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, (...). Nos termos do artigo 5º do Provimento n. 04/2007 – CGJ, 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. Intime-se o executado, dando-lhe ciência da penhora 

formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do CPC.Caso o 

valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a penhora 

quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas 

processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por 

ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do 

STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se os necessários.Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021466-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR (EXECUTADO)

OFFICE CONSULTORIA E GOVERNANCA TRIBUTARIA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1021466-68.2016.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Diante da 

informação de ID 11760275 de descumprimento do acordo firmado de ID 

9756885, dou os executados por citados. Assim, tenho que foram 

devidamente citados e intimados para o pagamento do débito, os 

executados não pagaram a dívida e nem ofereceram bens à penhora. 

Aliados ao contexto processual estão os comandos dos artigos 835, 

inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de Processo Civil, que indicam o 

dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir a 

execução. Ante as disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 

26.03.2007, defiro o pedido de penhora online constante de ID 11760275 

do exequente Banco Bradesco S/A, CNPJ 60.746.948/0001-12, e, para 

tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito 

atualizado até 19/02/2018, - R$ 43.642,38 (quarenta e três mil, seiscentos 

e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos) -, que eventualmente 

forem encontrados em contas bancárias pertencentes aos executados: 

Office Consultoria e Governança Tributária Ltda – ME, CNPJ n. 

10.358.845/0001-07 e Emanoel Gomes Bezerra Junior, CPF n. 

482.378.251-87, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia 

faz parte integrante desta decisão. Existindo saldo razoável para a 

garantia do juízo, proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a 

Conta Única do TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 

001/2007 emitida pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento n. 

04/2007 – CGJ, constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio 

emitido pelo sistema BacenJud. Intimem-se os executados, dando-lhes 

ciência da penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 

854 do Código de Processo Civil. Caso o valor bloqueado seja irrisório, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais. Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se os necessários. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 30 de 

outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022402-93.2016.8.11.0041

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:

OTONI AZAMBUJA JUNIOR (EXECUTADO)

GIRO FORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1022402-93.2016.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Diante da 

certidão de ID 5356732, e da pesquisa de bens junto ao Renajud e Receita 

Federal, não foram localizados os executados e nem bens destes. Aliados 

ao contexto processual estão os comandos do art. 854, do Código de 

Processo Civil, aplicado por analogia, que indicam o dinheiro como primeira 

opção para assegurar a efetivação de futura penhora para garantir a 

execução. Assim, com fulcro também em entendimento recente do STJ no 

REsp 1.370.687 – MG (2013/0007753-4), julgado em 04/04/2013, e ante as 

disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o 

pedido de arresto, constrição, “online” constante de ID 8351858, 9599098 

e 9599167 pelo exequente Banco Bradesco S/A, CNPJ 

60.746.948/0001-12, e, para tanto, ordeno que se oficie ao Banco Central 

do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até 

o montante do débito atualizado até 23/08/2017 - R$ 133.184,78 (cento e 

trinta e três mil, cento e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos), ID 

9599167 -, que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes aos executados, Giro Forte Comércio e Distribuição Ltda, 

CNPJ 03.971.295/0002-12 e Otoni Azambuja Junior, CPF 838.251.001-97, 

e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte 

integrante desta decisão. Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento n. 04/2007 – CGJ, 

constituo como Auto de Arresto o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. Expeça-se mandado para que o Sr. Oficial de Justiça 

cumpra o §1º do art. 830 do CPC. Após, intime-se o exequente para o 

integral cumprimento do §2º do art. 830 do CPC. Caso o valor bloqueado 

seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos 

do artigo 836 do CPC, não se formalizará o arresto quando o seu objeto 

for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais. Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, providencie o exequente o regular andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se os 

necessários. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 30 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020131-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCANTIL KAMACHI LTDA - ME (EXECUTADO)

DANIELA KOGA DE MELLO ROSA KAMACHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1020131-14.2016.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Diante da 

informação de ID’s 11478457, 11478460 e 11478516 de descumprimento 

do acordo firmado de ID 6098928, dou os executados por citados. Assim, 

tenho que foram devidamente citados e intimados para o pagamento do 

débito, os executados não pagaram a dívida e nem ofereceram bens à 

penhora. Aliados ao contexto processual estão os comandos dos artigos 

835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de Processo Civil, que indicam o 

dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir a 

execução. Ante as disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 

26.03.2007, defiro o pedido de penhora online constante de ID 11478457 

do exequente Banco Bradesco S/A, CNPJ 60.746.948/0001-12, e, para 

tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito 

atualizado até 25/01/2018, - R$ 90.040,13 (noventa mil, quarenta reais e 

treze centavos) -, que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes aos executados: Mercantil Kamachi Ltda, CNPJ n. 

15.351.976/0001-86 e Daniela Koga de M. Rosa Kamachi, CPF n. 

022.123.961-80, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia 

faz parte integrante desta decisão. Existindo saldo razoável para a 

garantia do juízo, proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a 

Conta Única do TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 

001/2007 emitida pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento n. 

04/2007 – CGJ, constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio 

emitido pelo sistema BacenJud. Intimem-se os executados, dando-lhes 

ciência da penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 

854 do Código de Processo Civil. Caso o valor bloqueado seja irrisório, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais. Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 
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negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se os necessários. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 30 de 

outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032556-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO RAMOS CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1032556-39.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Devidamente citado e intimado para o pagamento do débito, o executado 

não pagou a dívida e nem ofereceu bens à penhora, conforme certidão de 

ID 14518013. Aliados ao contexto processual estão os comandos dos 

artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de Processo Civil, que 

indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir 

a execução. Ante as disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 

26.03.2007, defiro o pedido de penhora online constante de ID’s 11437799 

e 11437809 do exequente Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 

União e Negócios – Sicoob Integração, CNPJ 08.742.188/0001-55, e, para 

tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito 

atualizado até 31/12/2017, - R$ 20.889,43 (vinte mil, oitocentos e oitenta e 

nove reais e quarenta e três centavos) -, que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes ao executado: Carlos 

Roberto Ramos Cardoso, CPF n. 378.127.691-00, e, consequentemente, 

formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta decisão. 

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ. 

Nos termos do artigo 5º do Provimento n. 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. 

Intime-se o executado, dando-lhe ciência da penhora formalizada, para os 

efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil. Caso o 

valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a penhora 

quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas 

processuais. Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, 

por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 

do STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se os necessários. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 30 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025154-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS CAR WASH EIRELI - ME (EXECUTADO)

JOSINEY DOS SANTOS CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1025154-04.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Devidamente citados e intimados para o pagamento do débito, os 

executados não pagaram a dívida e nem ofereceram bens à penhora, 

conforme certidão de ID 14615340. Aliados ao contexto processual estão 

os comandos dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de 

Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de 

penhora para garantir a execução. Ante as disposições do Provimento n. 

004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de penhora online 

constante de ID’s 13982506 e 13982511 do exequente Banco Bradesco 

S/A, CNPJ 60.746.948/0001-12, e, para tanto ordeno que se oficie ao 

Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio 

de valores até o montante do débito atualizado até 30/06/2018, - R$ 

125.151,21 (cento e vinte e cinco mil, cento e cinquenta e um reais e vinte 

e um centavos) -, que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes aos executados: SS Car Wash Eirelli – ME, CNPJ 

n. 19.847.558/0001-35 e Josiney dos Santos Conceição, CPF n. 

441.941.961-04, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia 

faz parte integrante desta decisão. Existindo saldo razoável para a 

garantia do juízo, proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a 

Conta Única do TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 

001/2007 emitida pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento n. 

04/2007 – CGJ, constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio 

emitido pelo sistema BacenJud. Intimem-se os executados, dando-lhes 

ciência da penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 

854 do Código de Processo Civil. Caso o valor bloqueado seja irrisório, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais. Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se os necessários. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 30 de 

outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029840-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RHULLYAN EMMANUEL NASCIMENTO BENTO 04851822111 

(EXECUTADO)

RHULLYAN EMMANUEL NASCIMENTO BENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELCIO JULIO BENTO JUNIOR OAB - MT15302/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1029840-39.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Apesar 

da proposta de acordo do executado junto aos ID’s 10811244 e 11387614, 

o exequente não concordou com tal junto ao ID 12498735, pleiteando a 

purga da mora e o levantamento do valor depositado nos autos pelo 

executado. II – Devidamente citados e intimados para o pagamento do 

débito, os executados não pagaram a dívida e nem ofereceram bens à 

penhora, conforme certidão de ID 12272268. Aliados ao contexto 

processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, 

do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção 

para fins de penhora para garantir a execução. Ante as disposições do 

Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de 

penhora online constante de ID’s 12498735, 12498842, 12666042 e 

1266051 do exequente Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do 

Sudoeste da Amazônia Ltda – Sicoob Credisul, CNPJ 03.632.872/0001-60, 

e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito 

atualizado até 02/04/2018, - R$ 6.363,86 (seis mil, trezentos e sessenta e 

três reais e oitenta e seis centavos) -, que eventualmente forem 
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encontrados em contas bancárias pertencentes aos executados: Rhullyan 

Emmanuel Nascimento Bento, CNPJ n. 20.397.440/0001-31 e Rhullyan 

Emmanuel Nascimento Bento, CPF n. 048.518.221-11, e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão. Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento n. 04/2007 – CGJ, 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. Intimem-se os executados, dando-lhes ciência da 

penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

Código de Processo Civil. Caso o valor bloqueado seja irrisório, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais. Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se os necessários. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 30 de 

outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038879-26.2018.8.11.0041

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:

PREMIER PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1038879-26.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intime-se o requerente 

para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 08 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: 1038895-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN 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:

M.G.PEREIRA CONSTRUCOES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1038895-77.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intime-se o requerente 

para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Ressalto que ao requerido será oportunizada a purga da 

mora do valor do débito em aberto dado à causa pelo requerente. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 08 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: 1038731-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA OAB - SP0068723A 

(ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO OAB - SP0012199A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABULO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1038731-15.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Cumpra-se, 

conforme o deprecado. Expedindo-se o necessário. II – Intime-se o 

exequente para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. A/Cuiabá, 08 

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: 1038861-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DERVANI AGUIAR BRAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1038861-05.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Cumpra-se, 

conforme o deprecado. Expedindo-se o necessário. II – Intime-se o 

exequente para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. A/Cuiabá, 08 

de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038866-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARA DA SILVA SANTOS - ME (RÉU)

LEONARA DA SILVA SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1038866-27.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intime-se o requerente 

para que traga os documentos constantes de ID 16381178 legíveis, pois 

constam 41 páginas em branco, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 08 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: 1038871-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILES PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1038871-49.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intime-se o exequente 

para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 08 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: 1038882-78.2018.8.11.0041

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:

VERA LUCIA DE OLIVEIRA PRATES (EXECUTADO)

VALMIR RODRIGUES PRATES (EXECUTADO)

V. R. PRATES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1038882-78.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intime-se o exequente 

para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 08 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: 1008105-47.2017.8.11.0041

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:

MARIA JULIA JACINTO DA SILVA (EXECUTADO)

SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1008105-47.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Defiro o 

pedido de ID’s 15244278, 15244279, 15244280 e 15244282. Proceda a 

Secretaria à inclusão no polo ativo da presente demanda da entidade 

indicada junto ao ID 15244278, devendo passar a integrá-lo SEBRAE – 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, 

registrando-se a alteração no sistema PJe. II – Diante do item anterior, 

intime-se a parte exequente, novamente, para que se manifeste acerca da 

manifestação da empresa executada de ID’s 11384847, 11384885, 

11384887 e 11384906, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme certidão 

de ID 12397176. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 08 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022517-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

andre castrillo OAB - MT0003990A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1022517-17.2016.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Intime-se o 

requerido para que se manifeste acerca da petição e documentos da parte 

requerente de ID’s 15738437 e 15738596, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, retornem os autos conclusos para análise do pleito do requerente 

de suspensão da ação, junto ao ID 15738437. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 08 de novembro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializa de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006074-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMTTL TERRAPLENAGEM E TRASNPORTES DE MAQ E IMPLEMTOS DE 

TERREPLENAGEM LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1006074-54.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Defiro o 

pedido do requerente de ID 12518583, tendo em vista a quitação pelo 

requerido do contrato de n. 328266/001. Proceda-se à exclusão dos bens 

constantes do mandado de busca e apreensão dos itens “a” e “b” da 

decisão de ID 5920397. Prosseguirá a presente busca e apreensão 

apenas e tão somente quanto ao contrato constante de item “c” da 

decisão de ID 5920397, ou seja, objeto do contrato de n. 329067/001. II – 

Intime-se o requerente pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono 

via imprensa, para dar regular andamento ao feito, requerendo o que 

entender de direito em relação ao bem objeto do contrato de n. 

329067/001, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. A/Cuiabá, 08 de novembro de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017611-47.2017.8.11.0041

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:

CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA JULIA JACINTO DA SILVA (EXECUTADO)

PANTANAL COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017611-47.2017 Decisão Interlocutória Vistos etc. Comparece a empresa 

requerida, Pantanal Comércio de Roupas Ltda ME, na petição de Id 

11389760 noticiando que se encontra em recuperação judicial. Aduz que 

os créditos aqui questionados encontram-se arrolados nos autos de 

recuperação judicial de nº 1037256-58.2017, em trâmite perante o Juízo da 

Primeira Vara Cível desta Comarca. Alega que com base na previsão 

contida no art. 6º “caput” da Lei 11.101/2005, todas as ações individuais 

motivas em face da empresa requerida, recuperanda, relacionados aos 

créditos submetidos e arrolados no processo de recuperação judicial 

devem ter seu curso suspenso, pelo prazo de 180 dias. A notícia de que a 

empresa está em recuperação judicial se faz pertinente. A suspensão 

contempla dívida arrolada no plano de recuperação judicial, sendo que a 

continuação com tentativas de atos executórios e satisfação do crédito 

afrontaria o instituto da novação, pois seria admitir duas dívidas quando, 

em verdade, se trata de uma única. Existindo ainda a possibilidade de o 

credor executar dívida que já está arrolada no débito da recuperação 
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judicial, portanto, receber duas vezes, nos débitos da recuperação e na 

ação de execução. E desta forma, o cumprimento integral do Plano de 

Recuperação Judicial deferido implicará na satisfação do crédito 

questionado nesta execução. Compulsando o sistema PJE, verifico junto 

aos autos da recuperação judicial de nº 1037256-58.2017, primeiramente 

que o exequente está devidamente habilitado na recuperação judicial. Ao 

depois vejo que foi proferida decisão nos autos da recuperação, 

deferindo o pedido da recuperação judicial, portanto, fica impedida a 

retirada de bens essenciais às suas atividades até a deliberação e 

homologação do plano em Assembleia Geral de Credores. Dessa forma, é 

de extrema importância a suspensão da ação, a fim de viabilizar à 

requerida a superação da situação da crise econômica e financeira que 

atravessa. Não havendo notícias do cumprimento integral do Plano, não é 

cabível a extinção do feito, permanecendo o interesse de agir do banco 

exequente. Com efeito, existem hipóteses elencadas na Lei de 

Recuperação Judicial que tratam de situações excepcionais, nas quais a 

utilidade do bem está diretamente ligada à preservação da atividade 

empresarial, o que justifica a exceção à regra esculpida no § 3º, do artigo 

49, da lei 11.101/05. O instituto da recuperação judicial e extrajudicial de 

empresas, regulado pela lei 11.101/05, está alinhado a uma visão 

principiológica de preservação da empresa. Esta visão que objetiva 

preservar a empresa parte do pressuposto de que as empresas possuem 

uma função social, à medida que a atividade empresarial implica em 

geração de empregos, circulação de recursos e recolhimento de tributos, 

o sistema vigente objetiva propiciar às empresas com dificuldades uma 

oportunidade de recuperação. Assim, entendo que merece deferimento o 

pedido da empresa executada e de consequência, determino a suspensão 

desta execução pelo prazo de 06 (seis) meses. Ressalto que, por ora, 

deixo de analisar a exceção de pré-executividade apresentada pela 

executada na petição de Id 10425754. Intimem-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Cumpra-se. M/Cuiabá, 08 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: 1019046-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SANTOS OAB - MT21647/O (ADVOGADO(A))

JOSUEL FERREIRA DA SILVA OAB - 913.495.321-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL 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. 

1019046-22.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Defiro, 

excepcionalmente, o recolhimento das custas ao final do processo, ante a 

alegação de impossibilidade momentânea do requerente de custear as 

despesas processuais, em vista dos documentos trazidos aos autos, 

garantindo-lhe, dessa forma, o direito constitucional de acesso à Justiça. 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. A/Cuiabá, 08 de novembro 

de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021063-31.2018.8.11.0041

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:

FABIO ALEXANDRE MENDONCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1021063-31.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a 

emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e taxa 

judiciária, ID 14398286. 2. Cite-se o executado para pagar a dívida em 03 

(três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código 

de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do 

mesmo Códex. 3. Não havendo pagamento, munido da segunda via do 

mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos 

bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 4. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 5. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 6. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. 7. Intime-se o exequente para que deposite o comprovante 

de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. A/Cuiabá, 08 de novembro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em 

Direito Bancario

Sentença

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1018878-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DOS SANTOS BARROS DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1018878-54.2017.8.11.0041. Vistos etc. Janaína dos Santos 

Barros de Arruda, devidamente qualificado e representado, por intermédio 
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de seu advogado, ingressou neste juízo com a presente “Ação de Revisão 

Contratual e Anulação de Cláusulas Ilegais C/C Consignação de 

Pagamento de Parcelas Atrasadas C/C Liminar de Manutenção de Posse, 

Exclusão do Nome do Serasa, Cadim e SPC” em face de Banco Itaucard 

S/A, igualmente qualificado e representado, expondo e requerendo o 

seguinte: Alega que firmou contrato de financiamento com o banco 

requerido, de n.º 53295127, para aquisição do seguinte bem: (um) veículo 

RENAULT/LOGAN DYNA 16M, ANO 2015/2015, COR: CINZA, PLACA 

QBE9122, CHASSI 93Y4SRD6 4FJ756710, RENAVAN QBE9122. Que o 

contrato foi firmado no valor de R$ 55.990,00, que deveria ser pago em 48 

(quarenta e oito) parcelas no valor de R$ 1.103,28 (hum mil, cento e três 

reais e vinte e oito centavos) mais R$ 22.400,00 (vinte e dói mil e 

quatrocentos reais) pago à vista, no ato da contratação. Aduz que há 

incidência de juros capitalizados, juros remuneratórios acima da taxa legal, 

multa e comissão de permanência além do permitido legalmente e 

cumulados com juros e correção monetária. Postulou em sede de tutela 

antecipada, a manutenção da posse do bem, requer o deferimento para 

consignação em juízo do valor que entende devido, qual seja, o montante 

de R$ 606,26 (seiscentos e seis reais e vinte e seis centavos). Caso não 

seja o entendimento do Juízo, requer a consignação do valor contratado 

de R$ 1.103,28, para que fosse mantido na posse bem até julgamento final 

da lide, bem ainda, que o requerido excluísse e/ou se abstivesse de incluir 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Pediu a inversão do 

ônus da prova e ainda a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Por 

tais motivos, pede seja-lhe autorizado o depósito da quantia incontroversa, 

declarando, ao final, satisfeito o pagamento da referida prestação 

referente ao contrato de financiamento. Deu a causa o valor de R$ 

40.996,00 (quarenta mil, novecentos e noventa e seis reais). A inicial veio 

instruída com documentos. Na decisão de Id 9842099 deferiu este juízo a 

gratuidade da justiça, a inversão do ônus da prova, indeferiu o pedido de 

antecipação da tutela, entretanto, possibilitando à autora que consignasse 

em Juízo o que entendesse devido, determinando-se ainda a citação do 

banco requerido para os termos da ação. Consoante depósito de Id 

10350018 compareceu a requerente efetuando o depósito de parcela 

vencida em Juízo. Pela decisão de fl. 50 determinou o Juízo a intimação do 

requerente para consignar em Juízo as parcelas vencidas, cumprindo a 

decisão de fls. 46/48. Devidamente citado, o banco requerido, compareceu 

aos autos, apresentando contestação, Id 10784708. Acostou no 

documento de Id 10784715 cópia do contrato firmado entre as partes, ora 

discutido. Intimada a impugnar a contestação, a requerente compareceu 

no Id 12012450, manifestando-se sobre a defesa. Intimadas as partes a 

especificarem as provas que pretendiam produzir, apenas o banco 

manifestou, pedindo o julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos 

em conclusão. É o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de ação de 

revisão contratual c/c consignação em pagamento, objetivando a 

Requerente o depósito das quantias referentes às prestações do contrato 

de financiamento de n.º 53295127, firmado entre as partes, no “quantum” 

que do valor contratado. As questões aqui postas em debate não estão a 

exigir dilação probatória, já que envolvem matéria exclusivamente de 

direito, justificando o julgamento do processo no estado em que se 

encontra, nos moldes do artigo 355, I do CPC. Da declaração genérica de 

cláusulas abusivas nos contratos firmados entre as partes O art. 141 do 

Novo Código de Processo Civil reproduz o brocardo do direito romano 

sententia debet esse libello conformis. Assim, o mister do julgador 

restringe-se à tutela reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe de 

conhecer pedidos genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma 

Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, tendo em vista que era 

possível à parte autora determinar as cláusulas que entende abusivas 

(fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se ao teor do 

enunciado n. 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os 

pedidos genéricos. - Dos juros remuneratórios A respeito dos juros 

remuneratórios, seguindo a orientação firmada no âmbito do Egrégio STJ 

que consolidou sua jurisprudência no sentido de que os juros 

remuneratórios devem observar a taxa média de mercado divulgada pelo 

Banco Central do Brasil. Neste sentido, cito o precedente da Corte 

Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. APLICAÇÃO DO CDC. 

SÚMULA 297/STJ. (...) AFASTAMENTO DA LIMITAÇÃO DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA 

LEI DE USURA. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 4.595/64 E DA SÚMULA 596/STF. 

INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL AVENÇADO ENTRE AS 

PARTES EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE 

CONTROLE E REVISÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, EM CADA CASO, DE 

EVENTUAL ABUSIVIDADE, ONEROSIDADE EXCESSIVA OU OUTRAS 

DISTORÇÕES NA COMPOSIÇÃO CONTRATUAL DA TAXA DE JUROS, NOS 

TERMOS DO CÓDIGO CIVIL. APURAÇÃO QUE DEVE SER FEITA NAS 

INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, À VISTA DAS PROVAS PRODUZIDAS. 

APLICAÇÃO DA TAXA PREVISTA NO CONTRATO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO.(STJ, AgRg no Ag 967.393/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 10/09/2010) 

Nesse sentido, trago à baila jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CONTA 

CORRENTE E EMPRESTIMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A Lei 

n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) é aplicável às 

instituições financeiras, portanto, aplica-se aos contratos de empréstimo. 

Súmula nº 297 do STJ. No entanto, a sua aplicação depende da 

comprovação de abusividade. JUROS REMUNERATÓRIOS. Possibilidade 

da limitação da cobrança de juros remuneratórios, quando comprovada a 

abusividade. Contrato não juntado aos autos. Limitação à taxa média do 

mercado na data da contratação. (...) APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE 

PROVIDA. (TJ-RS - Apelação Cível Nº 70037488640, Segunda Câmara 

Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, 

Julgado em 27/04/2011). APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATOS BANCÁRIOS. ABERTURA DE CRÉDITO EM 

CONTA-CORRENTE E EMPRÉSTIMO. (...) Possibilidade de limitação dos 

juros remuneratórios à taxa média de mercado na época da contratação, 

nos moldes do julgamento do REsp nº1.061.530 do STJ, representativo da 

controvérsia (art. 543-C, com a redação da Lei 11.672/2008), e da Súmula 

296 do STJ. Todavia, na situação concreta, as taxas aplicadas nos 

empéstimos eram menores do que a taxa média de mercado à época. 

Abusividade dos encargos não caracterizada. E, não juntado o 

instrumento contratual da conta-corrente, deve ser observada a taxa 

média de mercado, até o limite contratual. (...) Apelo do banco provido 

parcialmente e apelo do autor improvido. (TJ-RS - Apelação Cível Nº 

70040458192, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 24/11/2011). O 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. Ainda, tenho que deve o julgador, em cada 

caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a 

taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo 

período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da 

instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC, lembrando que a 

taxa média de mercado serve apenas como parâmetro e não como limite. 

No caso dos autos, conforme cópia do contrato firmado entre as partes, 

constante do Id 10784715, os juros remuneratórios incidentes sobre o 

contrato firmado entre as partes foram estipulados em 1,75% ao mês e 

23,14% ao ano. Da análise dos dados acima expostos, verifico que, no 

caso concreto, inexiste a alegada abusividade dos juros pactuados, pois, 

como dito, a taxa média é utilizada como parâmetro e não como regra de 

limite, sendo que os juros contratados não destoam da média praticada 

pelo mercado, não havendo taxa maior que o dobro da média, o que 

caracterizaria a abusividade. Taxas de juros Posição Instituição % a.m. % 

a.a. 1 BCO VOLKSWAGEN S.A 0,61 7,53 2 BANCO CNH INDUSTRIAL 

CAPITAL S.A 0,73 9,11 3 BANCO JOHN DEERE S.A. 0,99 12,56 4 BCO 

CATERPILLAR S.A. 1,48 19,33 5 FINANC ALFA S.A. CFI 1,53 20,00 6 BCO 

VOLVO BRASIL S.A. 1,68 22,13 7 AYMORÉ CFI S.A. 1,95 26,12 8 

GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI 2,13 28,70 9 TODESCREDI S/A - CFI 

2,42 33,22 10 BCO RODOBENS S.A. 2,43 33,33 11 BANCO AZTECA DO 

BRASIL S.A. 2,60 36,13 12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,83 39,76 13 

HS FINANCEIRA 2,94 41,53 14 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 3,14 44,91 

15 BCO DO BRASIL S.A. 3,24 46,58 16 BCO BARIGUI INV FIN S/A 3,27 

47,08 17 SOROCRED CFI S.A. 3,43 49,79 18 BCO BRADESCO S.A. 3,70 

54,57 19 PARANA BCO S.A. 4,04 60,88 20 KREDILIG S.A. - CFI 4,09 61,81 

21 BANCO TOPÁZIO S.A. 4,16 63,17 22 CREDIARE CFI S.A. 4,39 67,44 23 

VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 4,85 76,45 24 LEBES FINANCEIRA 

CFI SA 4,93 78,14 25 BANCO SEMEAR 5,32 86,23 26 PORTOCRED S.A. - 

CFI 5,62 92,74 27 LUIZACRED S.A. SOC CFI 5,64 93,26 28 BCO 

DAYCOVAL S.A 5,70 94,55 29 PERNAMBUCANAS FINANC S.A. CFI 5,76 

95,90 30 BCO LOSANGO S.A. 5,98 100,76 31 BCO RENDIMENTO S.A. 6,15 

104,54 32 NEGRESCO S.A. - CFI 6,61 115,58 33 GAZINCRED S.A. SCFI 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103759/11/2018 Página 248 de 671



6,67 117,09 34 SENFF S.A. - CFI 6,74 118,70 35 OMNI SA CFI 6,77 119,46 

36 DACASA FINANCEIRA S/A - SCFI 7,07 126,91 37 AGORACRED S/A 

SCFI 8,01 152,07 Verifico que a taxa média apurada pelo Banco Central, 

no mês da celebração do contrato de financiamento pessoa física – 

aquisição de bens - veículo (março/2015), é de 4,04% ao mês 

(www.bcb.gov.br/?txcredmes). Assim, mantenho os juros remuneratórios 

em 1,75% ao mês. - Da capitalização de juros Estando hoje pacificada a 

capitalização dos juros nos termos da MP 2170-36/2001, não havendo se 

falar em ilegalidade da cobrança. Doutro lado, rebela-se o requerente 

também contra a forma de capitalização da dívida, sendo mais uma vez 

improcedente a sua argumentação, haja vista que, desde a vigência da MP 

1.963-17/2000, não é mais vedada a capitalização mensal de juros, 

conforme salienta a súmula 539 do STJ: “É permitida a capitalização de 

juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 

31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que 

expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 

973.827). Ainda neste sentido: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO 

CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM 

GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 

JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 

2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. 

CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 

22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela 

Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, 

tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos 

serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não 

pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos 

juros. (...) A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior 

ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada'. (...) 6. Recurso especial conhecido em parte e, 

nessa extensão, provido." (STJ – REsp 973827, Rel. Min. Maria Isabel 

Gallotti, julgado em 27/06/2012) Assim, temos duas condições para a 

validação da capitalização em periodicidade inferior ao ano: que tenha sido 

contratada após março de 2000; que tenha havido expressa previsão 

dessa incidência no contrato. Pois bem, verifica-se, na hipótese, que 

estava expresso nos contratos, firmados a partir de 2007, ou seja, na 

vigência da referida Medida Provisória, que a taxa de juros anual seria 

superior ao décuplo da taxa de juros prevista ao mês, o que, segundo a 

Súmula 541 do mesmo STJ já é suficiente a caracterizar a capitalização 

inferior a um ano, sendo desnecessária a explicitação textual do que já 

consta matematicamente expresso, verbis: Súmula 541: “A previsão no 

contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331). Súmula 539: “É permitida a 

capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos 

celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a 

partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), 

desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e 

REsp 973.827). Logo, a taxa de juros expressamente pactuada na 

cláusula M – Promessa de Pagamento, onde se lê: capitalizada 

DIARIAMENTE, por pressuposto está autorizada a capitalização dos juros. 

Destarte, aqui não merece revisão o contrato em debate de n.º 53295127. 

- Dos encargos moratórios No que tange aos encargos incidentes no 

período de inadimplência, como pleiteia o requerente a nulidade da cláusula 

que estabelece correção monetária cumulada com comissão de 

permanência. Analisando o contrato de fls. 140/143, constato o seguinte: 

“Consequências do atraso no pagamento: Ocorrendo impontualidade no 

pagamento, incidirão encargos por atraso de pagamento, e, neste caso, 

além dos juros remuneratórios que incidirão até a efetiva liquidação da 

dívida, serão devidos: a) juros moratórios de 1% ao mês, ou fração; b) 

juros remuneratórios cobrados por dia de atraso, calculados de acordo 

com a taxa de juros para inadimplementos vigente na data do pagamento 

praticada pelo BANCO em suas operações de crédito; e c) multa moratória 

de 2% (dois por cento)”. Assim, visualiza-se a incidência em caso de 

inadimplência de juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês e 

multa moratória de 2% ao mês, conforme Id 10784715. No entanto, 

observo que não é possível a cumulação dos juros remuneratórios com 

juros moratórios e multa moratória no período de inadimplência, uma vez 

que representa, em verdade, a comissão de permanência, a qual, segundo 

remansosa jurisprudência, tem vedada a cobrança cumulada com outros 

encargos. A propósito, confiram-se os seguintes julgados: “DIREITO DO 

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. 

FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS 

CUMULADOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA. CUMULAÇÃO 

INDEVIDA. 1. A comissão de permanência constitui encargo incidente 

quando constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e 

remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros e 

comissão de permanência. 2. Constatada a cobrança de juros 

remuneratórios, fazendo as vezes de comissão de permanência, 

cumulada com encargos outros, deve-se afastar do contrato previsão 

dessa natureza. 3. Apelação provida para extirpar do contrato firmado 

entre as partes a cobrança de juros remuneratórios disposta na cláusula 

7ª. Em consequência, condenou-se o Réu ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios.” (APC 2010071027308-4, 1ª Turma Cível, Relator 

Desembargador FLÁVIO ROSTIROLA, julgado em 11/01/2012, DJ-e de 

16/01/2012 p. 68) (sem grifos no original) “CIVIL, CONSUMIDOR E 

PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL DE JUROS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º, DA MP N.º 2170-36/2001 PELO 

CONSELHO ESPECIAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE 

CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS DE MORA. LIMITAÇÃO À TAXA 

DO CONTRATO. TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO. ABUSIVIDADE. 

COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS DURANTE O PERÍODO DA 

NORMALIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE DE INSCREVER O NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. ATRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AO RÉU. 

1. Com a revogação do § 3º do art. 192 da Constituição Federal, pela 

Emenda Constitucional nº 40/03, a limitação da taxa dos juros 

remuneratórios em 12% ao ano passou a ser tratada, apenas, pela 

legislação infraconstitucional. E, consoante entendimento pacífico da 

doutrina e da jurisprudência, as disposições contidas na referida 

legislação não se aplicam às instituições que integram o Sistema 

Financeiro Nacional, sob o fundamento de que este é regido pela Lei nº 

4.595/64. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, no Enunciado 596, 

consolidou o entendimento de que os limites à estipulação da taxa de 

juros, constantes do Decreto nº 22.626/33, não se aplicam às operações 

realizadas por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional. 

Assim sendo, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 

juros, sendo, a princípio, livres para fixarem com o contratante os juros a 

serem aplicados. 2. O art. 5º, da MP n.º 2170-36/2001, foi declarado 

inconstitucional, por decisão do Conselho Especial deste Tribunal de 

Justiça, no controle incidental de constitucionalidade, de modo que 

subsiste a vedação à capitalização mensal de juros. 3. Existindo no 

contrato encargo que, embora não receba o mesmo nome, tenha idêntica 

natureza da comissão de permanência, deve receber o mesmo tratamento 

desta, ou seja, deve ser calculado segundo a taxa de mercado apurada 

pelo Banco Central do Brasil, desde que limitado à taxa de juros do 

contrato e não cumulado com outros encargos de mora. 4. A cobrança da 

taxa de emissão de boleto é abusiva, na medida em que se trata de 

serviço inerente à própria atividade bancária, não havendo qualquer 

contraprestação por parte da entidade financeira, violando, assim, os 

direitos do consumidor. 5. O reconhecimento da existência de cobrança de 

encargos abusivos, durante o período da normalidade contratual, afasta 

os efeitos da mora, o que impossibilita a inclusão do nome do autor nos 

cadastros de restrição ao crédito, enquanto pender a discussão judicial 

acerca do contrato. 6. Se, com o provimento de seu recurso, o autor 

passou a ser vencedor na maior parte de seus pedidos, restando vencido 

em parcela mínima, impõe-se a inversão dos ônus da sucumbência, para 

que estes sejam atribuídos integralmente ao réu. 7. Apelo parcialmente 

provido.” (APC 2009011000855-0, 4ª Turma Cível, Relator Desembargador 

ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, julgado em 07/12/2011, DJ-e de 

12/01/2012 p. 105) (sem grifos no original) No particular, pertinentes os 

fundamentos expendidos pelo eminente Relator da APC n.º 

2010071027308-4, acima citada, razão pela qual peço vênia para 

transcrevê-los, por se tratar de caso análogo ao presente: “Recordemos 

que a comissão de permanência constitui encargo incidente quando 

constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e 

remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros 

moratórios e comissão de permanência.” No caso em análise, os juros 

remuneratórios, que fazem as vezes da comissão de permanência, 
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encontram-se cumulados com juros moratórios e multa. Restaram, pois, 

arbitrados de forma potestativa, de modo que uma parte encontra-se à 

mercê da outra, na medida em que as taxas de tais juros somente poderão 

ser aferidas pela própria Instituição Financeira. Em outras palavras, o 

consumidor não foi informado, claramente, do quanto lhe será cobrado na 

hipótese de impontualidade no pagamento. Logo: PROCESSO CIVIL. 

REVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA. 

RECURSO DESPROVIDO. Não é possível a cumulação dos juros 

remuneratórios com juros moratórios e multa moratória no período de 

inadimplência, por representar, em verdade, comissão de permanência, a 

qual não pode ser cumulada com outros encargos. (Acórdão n. 604162, 

20110110193234APC, Relator LÉCIO RESENDE, 1ª Turma Cível, julgado em 

18/07/2012, DJ 23/07/2012 p. 69) Não consta no contrato, cópia de Id 

10784715 a incidência de comissão de permanência como alegado pela 

requerente, no entanto, em consequência da exclusão dos juros 

remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de 

permanência), deve-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% 

(dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês 

(ambos como contratado na cláusula 7) e, ainda, a correção monetária 

pelo INPC. - Da repetição de indébito Registro que a repetição do indébito é 

consequência lógica da redefinição do débito operada a partir da revisão 

do contrato, embora que se tenha aqui revisado apenas os encargos da 

mora, referente ao período de inadimplência, que não da normalidade 

contratual. Assim, no caso, deve ser deferido. Isso porque limitados os 

juros e afastados os encargos abusivos, na prática, haverá repetição do 

indébito, caso cabalmente demonstrado o pagamento a maior. Assim 

entende a jurisprudência: “REVISIONAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE 

CRÉDITO. DESCONTO DE DUPLICATAS. PRELIMINAR. LIMITES DA 

REVISÃO. A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE ABERTURA 

DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) NÃO IMPORTA 

EM NOVAÇÃO, HAJA VISTA A UNICIDADE E A CONTINUIDADE DA 

RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES, POSSIBILITANDO A REVISÃO 

JUDICIAL DE TODA A RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS A 

LIMITAR OS JUROS PRATICADOS DE FORMA ELEVADA, COM 

FUNDAMENTO NO CDC. CAPITALIZAÇÃO. E AFASTADA A 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL, UMA VEZ AUSENTE AUTORIZAÇÃO LEGAL, 

SENDO PERMITIDA NA FORMA ANUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É 

ILEGAL QUANDO ESTIPULADA EM ÍNDICE ABERTO, SUJEITO AO 

EXCLUSIVO ARBÍTRIO DE UMA DAS PARTES, FORTE O DISPOSTO NO 

ART. 115, DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O PARAGRAFO 

ÚNICO DO ART. 42 DO CDC NÃO EXIGE A PROVA DO PAGAMENTO COM 

ERRO, BASTANDO A COBRANÇA DE QUANTIA INDEVIDA PARA 

POSSIBILITAR A DEVOLUÇÃO DO EXCESSO, QUE DEVERÁ SER IGUAL 

AO PAGO A MAIOR E NÃO EM DOBRO, UMA VEZ AUSENTE A MA-FÉ DO 

BANCO.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70006947238, DÉCIMA SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: PAULO AUGUSTO 

MONTE LOPES, JULGADO EM 24/09/2003). Eventualmente, comprovados 

pagamentos a maior e indevidos, mostra-se possível à repetição do que foi 

pago, mas não em dobro. Antes da repetição de indébito, todavia, deve 

haver a compensação, nos termos do art. 369 do Código Civil. MÉRITO O 

ensinamento do Professor Ovídio A. Baptista da Silva consiste neste 

sentido: “A ação de consignação em pagamento é uma demanda do 

devedor contra o credor, fundada na pretensão que ao primeiro 

corresponde, de liberar-se extrajudicialmente pelo pagamento, que é a 

forma natural, prevista por lei, para solução da obrigação”. Nos termos do 

artigo 335 do Código Civil, “a consignação tem lugar: I – se o credor não 

puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento ou dar quitação 

na devida forma”. Segundo se extrai dos artigos 539 a 549 do Código de 

Processo Civil, a ação consignatória tem por finalidade o depósito judicial 

de quantia, ou de coisa devida, com efeito liberatório, permitindo assim ao 

devedor que pelo depósito em juízo venha a ser declarado exonerado da 

obrigação. Trata-se de contrato firmado entre as partes, de n.º 53295127, 

para financiamento / aquisição do seguinte bem: (um) veículo 

RENAULT/LOGAN DYNA 16M, ANO 2015/2015, COR: CINZA, PLACA 

QBE9122, CHASSI 93Y4SRD6 4FJ756710, RENAVAN QBE9122. O 

contrato foi firmado no valor de R$ 55.990,00, que deveria ser pago em 48 

(quarenta e oito) parcelas no valor de R$ 1.103,28 (hum mil, cento e três 

reais e vinte e oito centavos) mais R$ 22.400,00 (vinte e dói mil e 

quatrocentos reais) pago à vista, no ato da contratação. Compulsando os 

autos observo que houve o depósito de apenas uma parcela em Juízo, 

que deve ser liberada em favor do banco. Desta feita, observa-se que a 

consignação, no presente caso, está amparada pelo inciso I do artigo 335 

do Código de Processo Civil, correta, portanto, a atitude da parte 

Requerente, que na dúvida, requereu a este Juízo a consignação. Além 

disso, em razão da declaração de extinção da obrigação em relação à 

parcela aqui depositada, não há que se falar em mora. DISPOSITIVO. Ante 

o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação de revisão 

contratual c/c consignação em pagamento, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC. E de consequência, procedo à revisão do contrato 

firmado entre as partes, nos seguintes parâmetros: 1. Mantenho os juros 

remuneratórios em 1,75% ao mês. 2. Mantenho a capitalização diária, uma 

vez que devidamente contratada. 3. Excluo os juros remuneratórios (que, 

no caso, faz às vezes de comissão de permanência), devendo-se instituir 

como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês (ambos como contratado na 

cláusula 7) e, ainda, a correção monetária pelo INPC. Assim, deve-se em 

primeiro proceder à compensação e, posteriormente, a repetição de 

indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% 

ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a 

contar da data do dispêndio. A liquidação de sentença deverá obedecer 

aos parâmetros desta decisão. Libere-se desde logo em favor do banco 

requerido a quantia depositada. E para tanto, intime-se o banco requerido 

para informar os dados bancários do autorizado para proceder à 

expedição de alvará de levantamento, consoante determina o artigo 10, 

parágrafo 5º da Resolução nº 15/2012/TP. Considerando a sucumbência 

mínima do Banco requerido, condeno a requerente ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), na forma da previsão contida no parágrafo único 

do artigo 86 do CPC, obrigação que fica suspensa em relação à mesma em 

decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram 

concedidos, decisão de Id 10507763. Transitada em julgado, traslade-se 

cópia da presente sentença para os autos da ação de busca e apreensão 

apenso (Feito n. 1016029-12.2017.8.11.0041 - PJE). Após, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 08 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario [1] “Nos contratos 

bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das 

cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004383-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX WAGNER MACIEL DE CAMPOS MONGE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1004383-05.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A propôs Ação de Busca e Apreensão em face de Alex 

Wagner Maciel de Campos Monge, no entanto requereu desistência do 

feito junto ao ID 12382514. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do 

requerente. Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista não haver 

nenhum ofício expedido por este juízo determinando a inclusão de 

restrição judicial àquele órgão (DETRAN). Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 08 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022361-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIVANIA SANTOS DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1022361-58.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc.  Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão 

em face de Enivania Santos Duarte, no entanto requereu desistência do 

feito junto ao ID 14878316. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do 

requerente. Deixo de oficiar à SERASA e ao DETRAN, tendo em vista não 

haver nenhum ofício expedido por este juízo determinando o apontamento 

da referida ação em seu cadastro (SERASA) nem a inclusão de restrição 

judicial àquele órgão (DETRAN). Decorrido o prazo recursal, certifique-se, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 08 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004737-93.2018.8.11.0041

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))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEI CATARINO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1004737-93.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob n. 07.707.650/0001-10, com sede em São 

Paulo/SP, por intermédio de seus advogados, ingressou perante este juízo 

com a presente Ação de Busca e Apreensão contra Edinei Catarino 

Oliveira da Silva, brasileiro, inscrito no CPF sob n. 002.761.571-50, 

residente e domiciliado nesta Capital, expondo e requerendo o que segue. 

Alega que firmou com o requerido uma cédula de crédito bancário n. 

321903153, em 06/07/2016, no valor de R$ 18.760,29 para pagamento em 

48 parcelas de R$ 648,20, tendo como garantia a alienação fiduciária do 

seguinte bem: Marca FIAT, Modelo UNO MILLE CELEB. WAY, Cor BRANCA, 

Ano de Fabricação/Modelo 2013/2014, Placa AXU 3704, Chassi 

9BD15802AD6893379, Renavam 597227624. No entanto, o requerido não 

cumpriu com o pagamento das prestações vencidas a partir de 

07/09/2017, ensejando com isso a retomada do veículo objeto da garantia 

fiduciária. Pede, ao final, a busca e apreensão do bem gravado, além da 

citação do requerido para os termos da ação, segundo as regras do Dec. 

Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à causa o 

valor de R$ 17.433,49 (dezessete mil, quatrocentos e trinta e três reais e 

quarenta e nove centavos). A inicial veio instruída com os documentos 

necessários, dentre eles o contrato em que se funda o pedido, e também o 

instrumento de protesto pelo qual foi o requerido constituído em mora. Em 

decisão proferida junto ao ID 12222872 foi deferida liminarmente a 

apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, ordenando-se a citação 

do requerido para os termos da ação. O bem foi apreendido ID 12362771 e 

o requerido devidamente citado, certidão de ID 12362780. Embora 

devidamente citado, o requerido permaneceu silente, consoante certidão 

de ID 14698443. Vieram-me os autos conclusos para decisão. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de Busca e 

Apreensão”, fundada no Decreto Lei n. 911/69, ajuizada por Aymoré 

Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra Edinei Catarino Oliveira 

da Silva, acima qualificados, visando à apreensão do veículo objeto de 

garantia de alienação fiduciária, em face de descumprimento de cláusula 

contratual relativa ao pagamento das prestações ajustadas. Inicialmente, 

ressalto que apesar de devidamente citado para os termos da presente 

ação, o requerido deixou transcorrer o prazo de resposta e de purgação 

da mora, sendo assim declaro o requerido revel. Por isso, deve se 

submeter aos efeitos de sua inércia processual, entre os quais a 

presunção de veracidade dos fatos articulados pelo requerente, nos 

termos do art. 344 do CPC. Extrai-se dos autos o desinteresse do 

requerido em saldar seu débito com o requerente, uma vez que não 

efetuou o pagamento do débito, e não há nos autos nenhuma peça de 

defesa. Por fim, com a documentação que instrui a inicial, destacando-se a 

Cédula de Crédito Bancário (ID 11958741) e o instrumento de protesto de 

ID 11958771, demonstrou o requerente satisfatoriamente a materialidade 

da relação contratual entre as partes, bem ainda a constituição em mora 

do requerido. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente 

ação de Busca e Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar 

concedida “initio litis”, consolidando em favor do requerente a posse e 

propriedade plena do veículo objeto do pedido. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente 

atualizado. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 08 de novembro de 

2.018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020223-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMILSON BENEDITO DE FIGUEIREDO PONTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1020223-21.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A propôs Ação de Busca e Apreensão em face de 

Edmilson Benedito de Figueiredo Pontes, no entanto requereu desistência 

do feito junto ao ID 16011958. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE 

sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código 

de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do 

requerente. Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista não haver 

nenhum ofício expedido por este juízo determinando a inclusão de 

restrição judicial àquele órgão (DETRAN). Ante à renúncia do prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 08 de novembro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000186-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FRANCISCO BORBA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1000186-07.2017.8.11.0041 Vistos etc. Banco Bradesco Financiamentos 

S/A propôs Ação de Busca e Apreensão em face de João Francisco 

Borba, no entanto requereu desistência do feito junto ao ID 14347058. Em 
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consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais 

custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar ao 

DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

determinando a inclusão de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). Ante 

à renúncia do prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 08 de 

novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020586-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCALA CONSTRUCOES,SANEAMENTOS,AGROPE E TRANSPORTES LTDA 

- ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1020586-08.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Toyota do Brasil 

S/A propôs Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em face 

de Scala Con San Agrop e Transp Ltda, no entanto requereu desistência 

do feito junto ao ID 14409071. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE 

sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código 

de Processo Civil. Eventuais custas judiciais de distribuição e custas 

remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar à SERASA 

e ao DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por este 

juízo determinando o apontamento da referida ação em seu cadastro 

(SERASA) nem a inclusão de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 08 de 

novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003636-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR VERALDO MENEGUCI OAB - PR44412 (ADVOGADO(A))

HELIO LUIZ VITORINO BARCELOS OAB - SP100371 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICO TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1003636-55.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Homologo por sentença 

o acordo celebrado pelas partes extrajudicialmente, com a atualização do 

débito, consoante documentos de ID’s 10908820, 12540376, 12540388, 

12540405 e 12540411, com a concordância expressa do requerido, pondo 

fim ao litígio. Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista não haver 

nenhum ofício expedido por este juízo determinando a inclusão de 

restrição judicial àquele órgão (DETRAN). Honorários conforme pactuado, 

ficando as partes dispensadas do pagamento de custas processuais 

remanescentes, se houver, conforme artigo 90, §3º do CPC. Ante a 

renúncia do prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 08 de 

novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001103-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURILIO RAMALHO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222/-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1001103-26.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Homologo por sentença 

o acordo celebrado pelas partes extrajudicialmente, com a atualização do 

débito, consoante termo de acordo de ID 14693904, com a concordância 

expressa do requerido, pondo fim ao litígio. Em consequência, julgo e 

declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Deixo de oficiar ao 

DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

determinando a inclusão de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). 

Honorários conforme pactuado, ficando as partes dispensadas do 

pagamento de custas processuais remanescentes, se houver, conforme 

artigo 90, §3º do CPC. Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 08 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016769-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DIAMANTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1016769-67.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Itaú Unibanco 

S/A propôs Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar em face de 

Alexandre Diamante, no entanto requereu desistência do feito junto ao ID 

12479437. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. 

Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de 

oficiar ao DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por 

este juízo determinando a inclusão de restrição judicial àquele órgão 

(DETRAN). Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 08 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021457-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO TARGINO DA SILVA (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103759/11/2018 Página 252 de 671



Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1021457-38.2018.8.11.0041 Vistos etc. Banco Bradesco Financiamentos 

S/A propôs Ação de Busca e Apreensão em face de Mario Targino da 

Silva, no entanto requereu desistência do feito junto ao ID 15697926. Em 

consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais 

custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar ao 

DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

determinando a inclusão de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). Ante 

à renúncia do prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 08 de 

novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 406701 Nr: 38587-73.2009.811.0041

 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): SUPERMERCADO MODELO LTDA, 

SUPERMERCADO MODELO LTDA., SUPERMERCADO MODELO LTDA., 

SUPERMERCADO MODELO LTDA, SUPERMERCADO MODELO LTDA, 

SUPERMERCADO MODELO LTDA, SUPERMERCADO MODELO LTDA, 

SUPERMERCADO MODELO LTDA, MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO 

MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MACIEL DE LIMA 

- OAB:6.711/MT, FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - 

OAB:6.740/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635/MT, LUIS 

EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866, NELSON JOSÉ 

GASPARELO - OAB:2.693-B/MT, PEDRO BALATA FILHO - 

OAB:12308/MT, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864/MT

 Visto etc.

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em face do Supermercado Modelo Ltda e suas filiais, cuja 

pretensão consubstancia-se em pedido condenatório por danos morais 

coletivos e cominatório, no sentido de que as empresas Rés (matriz e 

filiais) se abstenham de vender, expor à venda ou, por qualquer meio, 

entregarem ao consumo produtos ou mercadorias contendo prazos de 

validade vencidos, produtos ou mercadorias que não contenham 

informações quanto à data de fabricação e validade, produtos ou 

mercadorias que não possuam identificação e origem do lote, produtos ou 

mercadorias com seu conteúdo danificado ou deteriorado, qualquer 

produto ou mercadoria que possuindo essa exigência, sejam expostos à 

venda ou armazenados fora das máquinas de refrigeração ou das 

câmaras de congelados e qualquer produto ou mercadorias expostos à 

venda ou armazenados em máquinas de refrigeração ou de câmaras de 

congelados em temperaturas inadequadas ou fora das indicações 

previstas para conservação dos bens perecíveis.

Alega que as empresas Rés integram a maior rede supermercadista de 

Mato Grosso e atuam, preponderantemente, na revenda varejista de 

gêneros alimentícios.

Apresenta o Autor provas documentais oriundas do Inquérito Civil nº 

000428-005/2008, com base nas quais sustenta que os Supermercados 

da Rede Modelo, há vários anos, estão, sistematicamente, comercializando 

produtos impróprios ao consumo e em desacordo com as normas 

sanitárias, expondo, com isso, a sérios riscos, a vida e a saúde dos 

consumidores.

Igualmente, instrui os autos com outros documentos, segundo os quais as 

empresas Rés, desde 2003, apresentam inúmeras desconformidades nas 

inspeções promovidas pelo órgão de fiscalização sanitária.

 Assevera que, em abril de 2003, uma equipe da Fiscalização Preventiva 

Integrada inspecionou os grandes supermercados da capital na 

denominada “Operação Semana Santa”, oportunidade em que foram 

constatadas várias irregularidades nas diversas filiais da Rede Modelo 

(documentos de fls. 257/314). A título de exemplo, o Autor transcreveu 

parte da observação feita pelo órgão de Vigilância Sanitária em relação ao 

Supermercado Modelo da Avenida Prainha.

Em 2006, a Fiscalização Preventiva Integrada, ao atender solicitação do 

Ministério Público Estadual, realizou nova vistoria no segmento de 

comércio supermercadista da capital, ocasião em que, novamente, foram 

registradas dezenas de anomalias nos estabelecimentos do Grupo 

Modelo, notadamente no que diz respeito à manutenção das câmaras frias 

(fls. 316/351).

Já, no ano de 2008, informa que a Promotoria de Defesa do Consumidor, a 

fim de averiguar nova denúncia, promoveu, em parceria com a Vigilância 

Sanitária, inspeção no Modelo Miguel Sutil, quando, novamente, foram 

constatadas irregularidades.

Afirma que os inúmeros termos de notificação, emitidos pela Vigilância 

Sanitária a partir de 2007, resultantes em apreensões, interdições e multas 

contras as empresas Rés, deixam claro a recalcitrância em não sanar as 

irregularidades apontadas nas fiscalizações, ou quando isso ocorre, 

raramente, passa por manutenções periódicas, retornando, em curto lapso 

de tempo, a gerar novas desconformidades capazes de afetar a 

segurança alimentar dos usuários, gerando, conseqüentemente, novas 

reclamações dos consumidores (fls. 59/147). Sustenta essa afirmação, 

também, com base no quadro demonstrativo das inspeções realizadas 

pela Vigilância Sanitária na rede supermercadista em 2009.

Ressalta que, na maioria absoluta das vezes, quando do retorno dos 

fiscais para verificação do cumprimento das adequações, essas não 

haviam sido atendidas, ensejando aplicação de multas e interdições, o 

que, no entanto, não foram suficientes para coibir as recorrentes práticas 

abusivas constatadas nas empresas (fls. 165/186).

Narra que, na última inspeção realizada no mês de agosto de 2009, em 

conjunto com a Vigilância Sanitária, ficou constatado, de forma irrefutável, 

o descaso para com a saúde e segurança alimentar dos consumidores, 

pois, segundo o Autor, das 06 (seis) unidades do Grupo Modelo, apenas 

na filial Modelo Coxipó não foram apreendidos produtos vencidos, 

mercadorias com omissão da data de fabricação e validade e/ou 

armazenadas em temperatura inadequada e em dissonância com a 

prescrita pelos fabricantes, além de inúmeras outras irregularidades de 

menor envergadura (fls. 188/226).

Segundo o Autor, a renitência das Rés demonstra o desinteresse em se 

adequarem, voluntariamente, às normas sanitárias para assegurar a 

segurança alimentar de sua vasta clientela, fato que o levou a buscar 

judicialmente, por meio desta ação civil pública, a proteção dos direitos dos 

consumidores.

A título de liminar, pugnou que fosse determinada ao Réu a abstenção de 

vender, expor a venda, ou, por qualquer meio, entregar a consumo: a) 

produtos ou mercadorias contendo prazos de validade vencidos; b) 

produtos ou mercadorias que não contenham informações quanto à data 

de validade; produtos ou mercadorias que não possuam identificação e 

origem de lote; c) produtos ou mercadorias com seu conteúdo danificado 

ou deteriorado; d) qualquer produto ou mercadoria que possuindo essa 

exigência, sejam expostos à venda ou armazenados fora das maquinas 

de refrigeração ou das câmaras de congelados; e) qualquer produto ou 

mercadorias expostos à venda ou armazenados em máquinas de 

refrigeração ou de câmaras de congelados em temperaturas inadequadas 

ou fora das indicações previstas para conservação dos bens perecíveis.

Ao final, requereu a condenação das empresas rés na obrigação de não 

fazer, confirmando a limar e ao pagamento de indenização à título de 

danos difusos.

A inicial foi instruída com as peças de fls. 19/352.

A pretensão liminar foi apreciada e deferida às fls. 353/361.

As Requeridas, em conjunto, apresentaram agravo retido às fls. 337/383 e 

contestação às fls. 384/394, impugnada às fls. 397/401.

Foi publicado edital nos termos do artigo 94 do Código de Defesa do 

Consumidor (fls. 403/408) e, conforme certidão de fl. 409, houve o 

decurso de prazo sem manifestação de consumidores interessados.

Saneador (fls. 410/417), pelo qual foi mantida incólume a liminar, deferido o 

pedido de inversão do ônus da prova, fixado o ponto controvertido e 
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intimadas as partes para indicarem as provas que pretendessem produzir.

O Ministério Público requereu o julgamento imediato do processo (fls. 

418/419), enquanto as Rés quedaram-se silentes.

O Autor, às fls. 499/502 (petição) e 503/535, requereu o bloqueio de 

valores dos ativos bancários das Requeridas, no importe de R$ 47.000,00 

(quarenta e sete mil reais), pelo descumprimento reiterado da liminar em 47 

(quarenta e sete) vezes.

Intimadas, as Empresas Requeridas postularam a não aplicação da multa 

e, caso assim não entenda este Juízo, a redução para R$ 5,00 (cinco 

reais) por cada descumprimento (fls. 543/548).

O Autor requereu o bloqueio imediato de valores dos ativos bancários, no 

valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), pelo 

descumprimento reiterado da liminar, uma vez que foram apreendidos 

outros 42 (quarenta dois) produtos em situações impróprios para 

consumo, relatados no Termo de Apreensão nº 16384 e 136 (cento e 

trinta e seis) produtos apontados no Termo de apreensão nº 16385, às fls. 

550/553.

Diante de novas apreensões de mercadorias impróprias para o consumo, 

o Autor postula o bloqueio de valores dos ativos bancários das empresas 

requeridas, no valor de R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil 

reais), pelos descumprimentos reiterados da liminar (fls. 603/604).

O Juízo reconheceu a perda do objeto do pedido de obrigação de fazer, 

julgando extinto o processo nesse tópico, por falta de interesse de agir e 

julgou improcedente o pedido de condenação em danos morais coletivos, 

às fls. 633/637-verso.

Em sede de apelação cível interposta pelo Ministério Público Estadual, o 

Juízo ad quem reconheceu o interesse de agir do Ministério Público e 

declarou a nulidade da sentença, determinando a remessa dos autos à 

Comarca de origem, para que fosse apreciada a matéria (fls. 612/615).

Baixados os autos, intimadas as partes, o Autor requereu a prolação de 

nova sentença, julgando-se procedentes os pedidos de mérito elencados 

no item 2 da petição inicial (fls. 16/17). Intimado, o Réu não se manifestou 

(fl. 622).

A Massa Falida do Réu juntou procuração, substabelecimento e a 

sentença que decretou a falência da empresa, requerendo vistas dos 

autos (fls. 623/631-verso).

É o relatório. Fundamento. Decido.

 Diante da juntada aos autos pela Massa Falida do Supermercado Modelo 

Ltda. da sentença que decretou a falência da empresa Ré (fls. 

624-verso/630-verso), reputam-se encerradas suas atividades, o que 

significa a perda do objeto do pedido de obrigação de fazer formulado na 

petição inicial, consistente na abstenção de vender, expor a venda, ou, 

por qualquer meio, entregar produtos impróprios para consumo.

Afora isso, como bem apontou o representante do Ministério Público e 

restou comprovado nos autos, além de serem fatos incontroversos, o 

descuido pelas Empresas Requeridas com os alimentos comercializados, 

os quais poderiam acarretar danos à saúde dos consumidores. As provas 

apresentadas tratam-se de documentos oficiais (Termos de Apreensão nº 

16376, nº 16377, nº 16383, nº 16384 e nº 16385), produzidos por 

autoridades plenamente investidas de competência específica para tais, 

valendo-se, inclusive, de registros fotográficos (fls. 45/52, 195/226 e 

284/303),

 Eis os detalhes extraíveis do caderno processual:

1. COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ – fls. 59/147 (Termos de Notificação, Apreensão e Autos de 

Infração – Anos: 2007/2008), fls. 162/186 (Demonstrativos das inspeções 

realizadas na rede de Supermercado Ré no exercício de 2009, nos quais 

constam os dados relativos aos Termos de Notificação, Apreensão de 

Mercadorias Interdição e Autos de Infração);

2. FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA (CREA-MT, CORPO DE 

BOMBEIROS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PREFEITURA DE CUIABÁ – 

SMADES e PROCON) – fls. 257/314 (Relatório Geral Operação Semana 

Santa/2003, no qual constam várias desconformidades, sobretudo, para 

com o padrão de armazenamento, conservação e controle do prazo de 

validade dos alimentos na maioria dos supermercados da Rede Modelo, 

razão pela qual foram apreendidas as mercadorias impróprias ao 

consumo); e fls. 316/351 (Relatório de Visita Preventiva Integrada nº 

036/2006, no qual foram anotadas dezenas de anomalias nos 

estabelecimentos do Grupo Modelo, principalmente, no que diz respeito à 

manutenção das câmaras frias);

3. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e 

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

– fls. 188/226 – Relatório de Informações (Diligência realizada em conjunto 

com a Vigilância Sanitária do Município de Cuiabá), no qual consta que das 

seis unidades do Grupo Modelo, apenas na filial Modelo Coxipó, não foram 

apreendidos inúmeros produtos vencidos, mercadorias com omissão da 

data de fabricação e validade e/ou armazenadas em temperatura 

inadequada e em dissonância com a prescrita pelos fabricantes, além de 

inúmeras outras irregularidades.

Circunstância notável é que a ré, em nenhum momento, nega a existência 

de irregularidades na prestação de seu serviço, apenas empreende 

esforços para minimizar as suas consequências, senão vejamos:

 “Com a devida venia, num complexo de atividades como é o trabalho das 

Requeridas, é até justificável e possível que alguma irregularidade possa 

ocorrer, aleatoriamente, em decorrência do exercício da própria atividade 

e não como uma prática que possa ser considerada negligente ou mesmo 

repetida” (grifos nossos, fl. 379).

Contudo, percebe-se que as irregularidades, em quantidade alarmante, 

das mais graves, como o mau acondicionamento de mercadorias 

perecíveis e a colocação para venda de produtos com validade vencida, 

com rótulos faltantes e informações alteradas etc., protraíram-se no 

tempo, por anos a fio, demonstrando a desídia da ré em relação à normas 

sanitárias vigentes.

E, nesse cenário, não são poucas as irregularidades ante o universo de 

mercadorias postas à venda, pois, tratando-se de alimentos e justamente 

por isso os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não 

devem acarretar riscos à saúde ou a segurança dos consumidores.

 É evidente que a conduta das Empresas Requeridas , na prática de sua 

atividade comercial, é diametralmente oposta aos preceitos contidos na 

legislação pátria, mormente àquela atinente à proteção difusa dos 

consumidores (Lei nº 8.078 – Código de Defesa do Consumidor), que 

normatiza a hipótese.

“Art. 8º Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não 

acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os 

considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e 

fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as 

informações necessárias e adequadas a seu respeito”.

De acordo com o art. 18, § 6º, I e III do CDC são produtos impróprios para 

consumo:

Art. 18. [...]

 § 6° São impróprios ao uso e consumo:

 I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos.

 II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, 

falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, 

perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas 

regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;

 III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim 

a que se destinam. (grifos nossos)

Ressalte-se, ademais, que enquanto fornecedores de produtos, as 

Requeridas possuem responsabilidade objetiva, uma vez que, para fins de 

caracterização da responsabilidade do fornecedor, não se exige a 

presença da culpa ou dolo do seu agente, tornando-se irrelevante se a 

prática infracional decorrera de descuido, falha operacional ou descaso 

com a saúde do consumidor, o fato é que, um único produto com prazo de 

validade vencido e que venha a ser consumido, pode acarretar dano à 

saúde do consumidor e essa presunção autoriza a responsabilização das 

Empresas Requeridas pelos produtos impróprios expostos ao consumo.

Nesses termos, não prospera a irresignação das empresas rés para 

descaracterizar a infração e, consequentemente, afastar a condenação 

nas penas respectivas não prospera.

 Frise-se que, muito embora já sujeita a ré às sanções administrativas da 

vigilância sanitária por terem sido encontrados produtos impróprios para 

consumo, tal medida extrajudicial não retira do Judiciário o poder de 

punição com multa, obrigação de fazer ou dano moral coletivo.

 Quanto ao dano moral, a respeito da matéria, esclareço que este juízo 

sempre acompanhou o entendimento da inviabilidade da condenação a 

título de indenização coletiva, pois acompanhava o entendimento de que 

era necessária a vinculação do dano moral "com a noção de dor, 

sofrimento psíquico e de caráter individual, incompatível, assim, com a 

noção de transindividualidade” (REsp 971.844).

Todavia, após novos estudos sobre a matéria e frente aos novos 

posicionamentos jurisprudenciais, curvo-me ao entendimento de que, 

realmente, é possível a condenação em danos morais quando verificado 

que " o fato transgressor seja de razoável significância e transborde os 
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limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para produzir 

verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na 

ordem extrapatrimonial coletiva", (REsp 1.221.756).

 A respeito da existência e configuração do dano moral difuso ou coletivo, 

dadas às preciosas lições da ilustre Ministra Eliana Calmon, que encerra o 

tema da discussão, transcreve-se o oportuno trecho no julgamento do 

Recurso Especial nº 1.057.274 RS:

 “(...) Não aceito a conclusão da 1ª Turma, por entender não ser essencial 

à caracterização do dano extrapatrimonial coletivo prova de que houve 

dor, sentimento, lesão psíquica, afetando "a parte sensitiva do ser 

humano, como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas" (Clayton Reis, Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, 

Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 236), "tudo aquilo que molesta a alma 

humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua 

personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado" 

(Yussef Said Cahali, Dano Moral, 2ª ed., São Paulo: RT,1998, p. 20, apud 

Clayton Reis, op. cit., p. 237), pois como preconiza Leonardo Rosco e 

Bessa:

(...) a indefinição doutrinária e jurisprudencial concernente à matéria 

decorre da absoluta impropriedade da denominação dano moral coletivo, a 

qual traz consigo - indevidamente - discussões relativas à própria 

concepção do dano moral no seu aspecto individual.(apud Dano Moral 

Coletivo, p. 124)

Na doutrina, já há vários pronunciamentos pela pertinência e necessidade 

de reparação do dano moral coletivo. José Antônio Remédio, José 

Fernando Seifarth e José Júlio Lozano Júnior informam a evolução 

doutrinária:

 Diversos são os doutrinadores que sufragam a essência da existência e 

reparabilidade do dano moral coletivo:

Limongi França sustenta que é possível afirmar a existência de dano moral 

"à coletividade, como sucederia na hipótese de se destruir algum elemento 

do seu patrimônio histórico ou cultural, sem que se deva excluir, de outra 

parte, o referente ao seu patrimônio ecológico".

Carlos Augusto de Assis também corrobora a posição de que é possível a 

existência de dano moral em relação à tutela de interesses difusos, 

indicando hipótese em que se poderia cogitar de pessoa jurídica pleiteando 

indenização por dano moral, como no caso de ser atingida toda uma 

categoria profissional, coletivamente falando, sem que fosse possível 

individualizar os lesados, caso em que se ria conferida legitimidade ativa 

para a entidade representativa de classe pleitear indenização por dano 

moral.

A sustentar e esclarecer seu posicionamento, aponta Carlos Augusto de 

Assis, a título de exemplo: "Imagine-se o caso de a classe dos advogados 

sofrer vigorosa campanha difamatória. Independente dos danos 

patrimoniais que podem se verificar (e que também seriam de difícil 

individualização) é quase certo que os advogados, de uma maneira geral, 

experimentariam penosa sensação de desgosto, por ver a profissão a que 

se dedicam desprestigiada. Seria de admitir que a entidade de classe (no 

caso, a Ordem dos Advogados do Brasil) pedisse indenização pelo dano 

moral sofrido pelos advogados considerados como um todo, a fim de 

evitar que este fique sem qualquer reparação em face da indeterminação 

das pessoas lesadas.

 Carlos Alterto Bittar Filho leciona: "quando se fala em dano moral coletivo, 

está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma 

certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido 

de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico".

Assim, tanto o dano moral coletivo indivisível (gerado por ofensa aos 

interesses difusos e coletivos de uma comunidade) como o divisível 

(gerado por ofensa aos interesses individuais homogêneos) ensejam 

reparação.

Doutrinariamente, citam-se como exemplos de dano moral coletivo aqueles 

lesivos a interesses difusos ou coletivos: "dano ambiental (que consiste 

na lesão ao equilíbrio ecológico, à qualidade de vida e à saúde da 

coletividade), a violação da honra de determinada comunidade (a negra, a 

judaica etc.) através de publicidade abusiva e o desrespeito à bandeirado 

País (o qual corporifica a bandeira nacional). (in Dano moral. Doutrina, 

jurisprudência e legislação. São Paulo: Saraiva, 2000, pp. 34-5).

E não poderia ser diferente porque as relações jurídicas caminham para 

uma massificação e a lesão aos interesses de massa não podem ficar 

sem reparação, sob pena de criar-se litigiosidade contida que levará ao 

fracasso do Direito como forma de prevenir e reparar os conflitos sociais. 

A reparação civil segue em seu processo de evolução iniciado com a 

negação do direito à reparação do dano moral puro para a previsão de 

reparação de dano a interesses difusos, coletivos e individuais 

homogêneos, ao lado do já consagrado direito à reparação pelo dano 

moral sofrido pelo indivíduo e pela pessoa jurídica (cf. Súmula 227/STJ).

 Com efeito, os direitos de personalidade manifestam-se como uma 

categoria histórica, por serem mutáveis no tempo e no espaço. O direito de 

personalidade é uma categoria que foi idealizada para satisfazer 

exigências da tutela da pessoa, que são determinadas pelas contínuas 

mutações das relações sociais, o que implica a sua conceituação como 

categoria apta a receber novas instâncias sociais. (cf. LEITE, José 

Rubens Morato. Dano Ambiental. do individual ao coletivo extrapatrimonial. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 287).

 Como constata Xisto Tiago de Medeiros Neto:

Dessa maneira, o alargamento da proteção jurídica à esfera moral ou 

extrapatrimonial dos indivíduos e também aos interesses de dimensão 

coletiva veio a significar destacado e necessário passo no processo de 

valorização e tutela dos direitos fundamentais. Tal evolução, sem dúvida, 

apresentou-se como resposta às modernas e imperativas demandas da 

cidadania.

 Ora, desde o último século que a compreensão da dignidade humana tem 

sido referida a novas e relevantíssimas projeções, concebendo-se o 

indivíduo em sua integralidade e p enitude, de modo a ensejar um sensível 

incremento no que tange às perspectivas de sua proteção jurídica no 

plano individual, e, também, na órbita coletiva. É inegável, pois, o 

reconhecimento e a expansão de novas esferas de proteção à pessoa 

humana, diante das realidades e interesses emergentes na sociedade, 

que são acompanhadas de novas violações de direitos. (Dano moral 

coletivo. 2ª ed. São Paulo: LTr, 2007, p. 121).

O mesmo autor sintetiza os requisitos para configuração do dano moral 

coletivo:

Em suma, pode-se elencar como pressupostos necessários à 

configuração do dano moral coletivo, de maneira a ensejar a sua 

respectiva reparação, (1) a conduta antijurídica (ação ou omissão) do 

agente, pessoa física ou jurídica; (2) a ofensa a interesses jurídicos 

fundamentais, de natureza extrapatrimonial, titularizados por uma 

determinada coletividade (comunidade, grupo, categoria ou classe de 

pessoas); (3) a intolerabilidade da ilicitude, diante da realidade apreendida 

e da sua repercussão social; (4) o nexo causal observado entre a 

conduta e o dano correspondente à violação do interesse coletivo (lato 

sensu). (idem, p. 136).

O dano moral extrapatrimonial deve ser averiguado de acordo com as 

características próprias aos interesses difusos e coletivos, 

distanciando-se quanto aos caracteres próprios das pessoas físicas que 

compõem determinada coletividade ou grupo determinado ou indeterminado 

de pessoas, sem olvidar que é a confluência dos valores individuais que 

dão singularidade ao valor coletivo.

O dano moral extrapatrimonial atinge direitos de personalidade do grupo ou 

coletividade enquanto realidade massificada, que a cada dia mais reclama 

soluções jurídicas para sua proteção. É evidente que uma coletividade de 

índios pode sofrer ofensa à honra, à sua dignidade, à sua boa reputação, 

à sua história, costumes e tradições. Isso não importa exigir que a 

coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação tal qual fosse um indivíduo 

isolado. Estas decorrem do sentimento coletivo de participar de 

determinado grupo ou coletividade, relacionando a própria individualidade à 

ideia do coletivo.

Assim sendo, considero que a existência de dano extrapatrimonial coletivo 

pode ser examinado e mensurado, tendo-se em consideração os 

requisitos de configuração do dano moral individual (...)”

É o que ocorre no caso, pois, evidente que, oferecendo ao consumidor 

produtos inadequados, deteriorados, estragados ou mal acondicionados, 

as rés expuseram toda a coletividade em risco sanitário que, confiando na 

qualidade dos produtos, foi diretamente lesada, situação que se revela 

grave frente, inclusive, à reincidência das infrações noticiadas nestes 

autos e o grau de reprovabilidade social.

No mais, as sanções pecuniárias em danos morais e aplicação de multa 

pelo descumprimento da liminar mostram-se justas ao dano causado à 

sociedade, dando-se efetividade à justiça.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPOSIÇÃO À VENDA DE 

PRODUTOS VENCIDOS E EM CONDIÇÕES DE HIGIENE E ARMAZENAGEM 

INADEQUADAS – IRREGULARIDADES APONTADAS PELA VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA MUNICIPAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - INTERDIÇÃO 
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DE ALGUNS SETORES DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL ATÉ QUE SE 

COMPROVE A REGULARIZAÇÃO – ALEGADA OFENSA À SAÚDE 

PÚBLICA E AOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR – IMPOSIÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER - DANO MORAL COLETIVO - 

RECURSO PROVIDO. Comprovada a existência de ofensa ao Código de 

Defesa do Consumidor, consubstanciadas na má condição de 

organização e higiene dos depósitos de produtos mantidos pela rede de 

supermercados, de modo a colocar em risco a saúde dos consumidores, 

devem ser mantidas as determinações de obrigação de fazer e não fazer, 

até que se comprove a regularização de todas as não-conformidades 

apontadas pela Vigilância Sanitária. Considerando a gravidade dos fatos e 

os prejuízos causados à coletividade, em virtude da comercialização de 

produtos impróprios para o consumo, impõe-se a condenação dos 

estabelecimentos comerciais em indenização por danos morais coletivos, 

nos termos do art. 6º, VI, do CDC.

 (Ap 48028/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/07/2015, Publicado no DJE 

28/07/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA DOS DIREITOS 

DIFUSOS E COLETIVOS - VENDA DE PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA 

CONSUMO - DANO MORAL COLETIVO - CABIMENTO - DESNECESSIDADE 

DE DEMONSTRAÇÃO DE SENTIMENTOS SUBJETIVOS DE DOR, 

SOFRIMENTO, ANGÚSTIA - RECURSO DESPROVIDO.1. A venda de 

produtos impróprios para consumo transborda os limites da tolerabilidade, 

ofende o sentimento de confiança dos consumidores e viola princípios 

basilares como a boa-fé e a transparência, além de expor a risco a vida e 

a saúde dos consumidores. 2. Para configuração do dano moral coletivo, 

não se exige a prova do sofrimento, dor ou angústia causado aos 

consumidores. 3. ''O dano moral extrapatrimonial deve ser averiguado de 

acordo com as características próprias aos interesses difusos e 

coletivos, distanciando-se quanto aos caracteres próprios das pessoas 

físicas que compõem determinada coletividade ou grupo determinado ou 

indeterminado de pessoas, sem olvidar que é a confluência dos valores 

individuais que dão singularidade ao valor coletivo.'' (REsp 1057274/RS, 

Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, 

DJe 26/02/2010) 4. A determinação de publicação da decisão em três 

jornais locais de grande circulação mostra-se correta, não revelando 

qualquer irregularidade, uma vez que tal medida, além de atender à regra 

do artigo 84, §5º, do CDC, efetivando a tutela específica, e ao princípio da 

informação e publicidade adequadas (artigo 94 do CDC) que permeiam 

todo o Código de Defesa do Consumidor, visa a dar ciência aos 

consumidores lesados para que se habilitem e providenciem o 

cumprimento da decisão e assim possam ser ressarcidos pelos eventuais 

prejuízos sofridos. (Ap 17326/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

25/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Direito do consumidor - Comercialização de 

produtos impróprios para o consumo (data de validade vencida) 

Infringência ao disposto no art. 18, § 6º, I, do Código de Defesa do 

Consumidor - Impossibilidade de redução da multa diária, bem como da 

indenização por dano moral difuso, considerando que fixadas com 

equidade - Necessidade de observância do caráter inibitório da medida - 

Recurso do réu acolhido, em parte, apenas para afastar a condenação em 

honorários advocatícios - Inteligência do art. 18 da Lei nº 7.347/85 - 

Recurso Ministério Público - Pretendida a majoração da multa diária e da 

indenização por dano moral difuso - Acolhimento, em parte, para majorar a 

indenização por dano moral difuso, bem como para determinar que a multa 

diária incida sobre cada produto ou quilograma comercializado com a data 

de validade vencida - Sentença reformada, em parte. - Recursos do autor 

e do réu acolhidos, em parte (TJSP 1ª Câmara de Direito Público Apelação 

n° 0003476-11.2011.8.26.0083 Des. Rel. Danilo Pizza Data do julgamento: 

05/07/2016).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - VENDA DE 

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO – MARGEM DE LUCRO SUPERIOR A 20% - 

ABUSIVIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA LIVRE INCIATIVA E LIVRE 

CONCORRÊNCIA – PRINCÍPIO NÃO ABSOLUTO - INFRAÇÃO 

ADMINISTRATIVA CONTRA ORDEM ECONÔMICA E CRIME CONTRA 

ECONOMIA POPULAR – DANO MORAL E MATERIAL COLETIVO – 

POSSIBILIDADE – OFENSA E LESIVIDADE A BEM JURÍDICO COLETIVO – 

APELO DESPROVIDO. 1. As relações de ordem econômica têm as normas 

gerais regidas pelos arts. 170, IV c/c art. 173, §4º, ambos da Carta 

Magna.. Embora não haja um percentual mínimo para a margem de lucro, o 

certo é que o Estado sempre intervirá na atividade econômica quando esta 

se mostrar abusiva, não sendo o princípio da livre concorrência e a livre 

iniciativa um bem em si mesmo e, por consequência não possuem um 

caráter absoluto. 2. Havendo comprovação de obtenção de uma margem 

de lucro acima de 20% (vinte por cento) sobre o valor de aquisição do 

produto álcool etílico hidratado, ainda que em determinado período, 

configurada está a prática abusiva e infração à ordem econômica, nos 

termos do art. 20, III c/c art. 21, XXIV c/c art. 21, parágrafo único, todos da 

Lei nº 8.884/94, (na redação vigente à época dos fatos). 3. O 

estabelecimento de lucro acima de 20% (vinte por cento), ou seja, 1/5 (um 

quinto) do valor originário da mercadoria, abusando da inexperiência da 

parte contrária (consumidor) configura crime contra a economia popular, a 

teor do que dispõe o art. 4º, “b”, da Lei Federal nº 1.521/51. Desta forma, 

perfeitamente possível e legal, a limitação do percentual máximo de lucro 

bruto com a revenda do produto. 4. Alegação de inviabilidade da atividade 

de revenda em caso de manutenção da sentença. Argumentos afastados 

pelo comportamento do próprio Apelante que foi inerte na produção de 

prova pericial, ocasionando a preclusão da prova. 5. Dano material. 

Comprovação evidente, ante à comprovação de prática abusiva contra a 

ordem econômica. 6. Dano moral coletivo. Em se tratando de dano moral 

coletivo, a configuração não se dá pela dor ou sentimento pessoal de 

cada pessoa mas, sim, de valores expressados ou externados 

individualmente que formam um sentimento coletivo e social, ou seja, é a 

unidade de valores pessoais que se ampliam, formam e dão 

características próprias de cada sociedade e coletividade, sob o ponto de 

vista ético e sociológico. Desta forma, perfeitamente possível é o dano 

moral coletivo quando há ofensa a um bem jurídico coletivo ou ainda 

difuso. 7. A orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que o dano 

moral coletivo é in re ipsa, ou seja, advém da própria conduta, sendo, 

portanto, prescindível a real demonstração de prejuízos concretos ou 

efetivo abalo moral.8. Apelo desprovido. (Ap 63571/2017, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, CPC, resolvendo o mérito da 

controvérsia, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial da Ação 

Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em 

face do Supermercado Modelo Ltda. e suas filiais, razão pela qual, 

confirmando os termos da liminar concedida na às fls. 353/361, condeno 

as empresas requeridas, nos seguintes termos:

a)- Quanto à liminar deferida 353/361, considerando os termos de 

apreensão nº 16376, nº 16377, nº 16383, nº 16384 e nº 16385, os quais 

comprovam que foram colocados a venda 225 (duzentos e vinte e cinco) 

produtos impróprios para consumo, reconheço o descumprimento da 

medida liminar e, via de consequência, a incidência da multa na importância 

de R$ 1.000,00, (um mil reais) por cada produto apreendido, cuja soma 

remonta o valor total de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), 

todavia, em face do principio da razoabilidade, limito a condenação de 

multa no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);

 b)- Condeno as empresas requeridas, de forma solidária, ao pagamento 

de R$ 100.000,00 (cem mil reais), à título de danos morais coletivos, 

acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde a prolação da 

sentença e juros moratórios de 1% a.m., a partir da citação, a serem 

revertidos ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, de que trata o art. 

13 da Lei Federal nº 7.347/85 e Lei Estadual nº 7.170/99, pelos danos 

morais causados aos consumidores difusamente considerados;

c)- No tocante ao pedido de obrigação de fazer, diante do fechamento 

notório de todas as unidades das empresas Rés comprovado pela 

decretação de falência (fls. 624-verso/630-verso), reconheço a perda do 

objeto, razão pela qual, neste ponto, julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do NCPC; e

d)- Condeno, ainda, as empresas requeridas ao pagamento das custas e 

despesas processuais, deixando de aplicar os honorários advocatícios 

por serem incabíveis ao Ministério Público.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, arquivando os autos, uma vez 

transitada em julgado esta sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 929897 Nr: 49251-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Coletiva->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA 

CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 

SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – ADES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127, JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - OAB:14490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, RONALDO PEDRO 

SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:6.479/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pela Associação dos Servidores 

Públicos da Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e 

Social do Estado de Mato Grosso – ADES/MT, representada por seu 

presidente Aladir Leite de Albuquerque, em face do Estado de Mato 

Grosso, objetivando que o réu seja condenado na obrigação de fazer, 

consistente em pagar adicional de periculosidade aos servidores lotados 

no Complexo do Pomeri, retroagindo à edição da Lei Complementar n.º 

502/2013.

Assevera que a legislação estabelece que os “...cargos de provimento 

efetivo da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo do Estado 

de Mato Grosso serão organizados e observarão notadamente as 

especificidades do exercício profissional decorrente de responsabilidades 

e riscos eminentes, oriundos do contato intenso e contínuo com uma 

clientela com desvio de conduta e em conflito com a legislação vigente” 

(SIC).

Expõe que “... a dicção da norma referida vai ao encontro da realidade 

enfrentada por esses servidores públicos, que não raramente – ressalva 

que se faz para não fazer uma afirmação categórica – não recebem 

qualquer treinamento consistente que verdadeiramente os prepare para 

lidar com o serviço público que irão desempenhar” (SIC).

 Aduz que os servidores públicos ora substituídos “... tão logo são 

empossados, passam a lidar com menores em conflito com a lei que 

possuem, lamentavelmente, uma vivência com o crime que os embruteceu 

a limites inaceitáveis para o saudável convívio social. Tais menores são 

capazes de atrocidades e violências dignas de criminosos maiores de 

idade, de modo que o contato dos servidores com eles sempre é de risco. 

Não raramente, eles se agridem de modo a oferecer perigo a quem os 

cerca, sejam outros menores ou os servidores que lidam diretamente com 

eles. Também quando contrariados fazem ameaçadas diretas, fazem 

rebeliões, organizam-se contra os servidores e inquestionavelmente os 

colocam em situação de flagrante perigo” (SIC).

 Afirma que “... é inquestionável que sua atividade é de risco. É por esse 

motivo que é pleito dos servidores ora substituídos o direito a percepção 

do adicional de periculosidade previsto no artigo 87 da Lei Complementar 

Estadual 04/90 que consubstancia o Estatuto dos Servidores Públicos do 

Estado de Mato Grosso” (SIC).

 Nesse caminho, salienta que a “... Lei Complementar nº 4 de 1990, antes 

mesmo da existência da Lei nº 9.688 de dezembro de 2011(que criou 

carreira dos servidores do sistema sócio educativo), já previa a 

periculosidade para os servidores públicos que trabalham em condições 

perigosa, penosas ou insalubres. Entretanto, cediço que a tal pagamento 

dependeria de regulamentação específica” (SIC).

Aliado a isso, argumenta que o estado de Mato Grosso “... admite os 

pagamentos dos mencionados adicionais previstos no estatuto do servidor 

público e fixados nos termos da Lei Complementar nº 502, de 07 de agosto 

de 2013. Logo, em se tratando de profissionais que também trabalham em 

condições perigosas, é medida de justiça o reconhecimento ao pagamento 

da periculosidade. Nesta senda, muito embora haja legislação que 

reconheça atividade como perigosa, a legislação regulamentadora é 

silente quanto aos patamares do pagamento dos adicionais de 

periculosidade, ante as notórias condições de trabalho dos servidores. 

Entretanto, é plenamente admitido que a lei da insalubridade seja por 

analogia aplicada para fixar o pagamento dos adicionais de 

periculosidade” (SIC).

Defendendo a presença dos requisitos autorizadores para a concessão 

da antecipação dos efeitos da tutela, a autora postulou o provimento 

liminar nos seguintes termos:

“a) Liminarmente, primeiro lugar, que seja determinada a audiência da 

Pessoa Jurídica de Direito Público no prazo de até setenta e duas horas, 

na regra da Lei Federal nº 8.347/92, para fins de apresentar 

manifestação, afim de que seja posteriormente DEFERIDA TUTELA 

ANTECIPADA, providência de caráter cautelar, nos termos do artigo 273, 

§7º do CPC, relativa à produção de prova pericial a fim de determinar os 

riscos e grau de exposição dos servidores, para com base nessa perícia, 

ainda em sede de antecipação de tutela passe o Estado a pagar os 

referidos adicionais.” (SIC).

A petição inicial foi instruída por documentos em formato PDF (“Portable 

Document Format”).

Intimado para se manifestar, nos termos do art. 2º da Lei n.º 8.437/92, o 

Estado de Mato Grosso aduziu, em sede de preliminar, a ilegitimidade ativa 

da ADES/MT que para atuar em nome da categoria,“... deveria comprovar 

que a matéria objeto da demanda se encontra acobertada pelo fim previsto 

em seu estatuto social e que a tutela almejada se destina à proteção de um 

direito individual homogêneo, isto é, que possui origem comum para todos 

os seus associados”(SIC), bem como em razão da ausência dos 

requisitos legais para o seu acolhimento, aduzindo que caso ocorra a 

concessão a medida pleiteada “... esgotará em parte o objeto da presente 

ação, sendo defeso pelo texto legal a dedução de pleito de tal quilate em 

sede de Ação Civil Pública” (SIC - Ref. 12).

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (Ref. 16- 27/11/2014).

Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação (Ref. 23 - 

16/12/2014), aduzindo, em sede de preliminar, a impossibilidade de 

acolhimento do pedido formulado na inicial, sob pena de violação ao 

princípio da separação dos poderes, inserido no art. 2º da Constituição 

Federal.

 A esse respeito, aduz que “... em casos análogos, o Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso tem decidido que não cabe ao Poder Judiciário 

fixar prazos para que o Poder Executivo exerça atividades de sua 

competência exclusiva, sob pena de violação do princípio constitucional da 

separação dos poderes” (SIC).

 No mérito argumenta que a pretensão autoral “... não possui nenhuma 

verossimilhança jurídico-probatória capaz de embasar os pedidos por ele 

formulados, visto que não trouxe aos autos nenhuma informação, 

documentos ou demais elementos hábeis a demonstrar o risco e grau de 

exposição dos servidores que exercem funções no Complexo Pomeri. Em 

suma, o fato é que inexistem as alegações prolatadas na exordial, mas ao 

revés, todo o trâmite administrativo e processual referente à área em 

questão foi cautelosamente respeitado” (SIC).

Assevera que a “... causa de pedir vertida na inicial, em verdade, não se 

sustenta, porquanto não há tamanha irregularidade, notadamente daquelas 

específicas mencionadas no bojo da ação, de modo que não há motivação 

a justificar as exigências formuladas pela ADES/MT. De qualquer modo, 

ressalte-se que se mostra claramente inviabilizada a interferência do 

Poder Judiciário em causas como a presente, a impor a improcedência dos 

pleitos formulados na inicial” (SIC).

Por derradeiro, postula “... pela total improcedência dos pedidos vertidos 

na inicial” (SIC).

Impugnação à contestação apresentada pela Associação, no qual 

assevera que a “... pretensão é legitima e encontra razão na natureza dos 

serviços prestados pelos funcionários públicos que trabalham na unidade 

de internação de menores em conflito com a lei, e diuturnamente estão 

expostos a condições de trabalho inquestionavelmente perigosas” (SIC - 

Ref. 29).

Intimado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso emitiu parecer 

postulando pela improcedência dos pedidos arguidos na inicial, sob 

argumento que a pretensão autoral viola o princípio da legalidade, sendo 

vedado ao Poder Judiciário conceder ou aumentar benefício ao servidor, 

sob pena de violação a separação dos poderes (Ref. 37 – 14/6/2016).

A esse respeito o Ministério Público aduz que “... o servidor público 

somente faz jus ao adicional de periculosidade, se houver previsão 

infraconstitucional, porquanto, o dispositivo constitucional que prevê a 

possibilidade do benefício não detém caráter de auto-aplicabilidade” (SIC). 

Contudo salienta que no Estado de Mato Grosso “... não há legislação 

disciplinando sobre a concessão do adicional de periculosidade para os 

cargos exercidos pelos profissionais de carreira do sistema 

socioeducativo, cujas atividades específicas se enquadram como 

perigosas. Vale dizer, então, que inexistindo regramento específico, 

impossível determinar o pagamento do adicional” (SIC).

Nesse caminho, aduz que a “... intenção do autor em se usar por analogia 

a Lei Complementar nº 502/13 não pode prevalecer, posto que afronta ao 

princípio da Legalidade” (SIC).

 Por derradeiro, salienta que “... a Lei Complementar nº 502/2013 foi 

instituída para regulamentar a Carreira dos Profissionais do Serviço de 
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Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – 

DETRAN-MT. Logo, Excelência, a Lei Complementar supra não pode ser 

utilizada por analogia nem para o pedido subsidiário do autor, já que 

disciplina carreira profissional absolutamente distintas. Assim, nenhum dos 

pedidos pleiteados pelo autor merecem prosperar” (SIC).

Ante a possibilidade de julgamento antecipado da lide, foi determinado que 

as partes se manifestassem quanto ao interesse em produzir provas, 

especificando-as, em caso positivo (Ref. 44 – 23/02/2017).

O Estado de Mato Grosso e Ministério Público informaram não terem 

provas a produzir, postulando o julgamento antecipado da lide e a 

improcedência do pedido autoral (Ref. 50 e 57).

 A Associação dos Servidores Públicos da Carreira dos Profissionais de 

Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Mato Grosso – 

ADES-MT requereu a produção de prova pericial no Complexo do Pomeri 

(Ref. 53).

 É o relato do necessário. Decido.

Em análise detida da petição inicial e do Estatuto Social da Associação dos 

Servidores Públicos da Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento 

Econômico e Social do Estado de Mato Grosso – ADES-MT (Documento 

que acompanha a inicial – Doc. 1 - Atos Constitutivos) verifica-se que a 

autora não preenche todos os requisitos exigidos pelo art. 5º, inciso V da 

Lei nº 7.347/85, in verbis:

Art. 5º. Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

 V - a associação que, concomitantemente:

 a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; 

(Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007).

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio 

público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à 

livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou 

ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 

(Redação dada pela Lei nº 13.004, de 2014)

Depreende-se das alíneas “a” e “b” do inciso V desse artigo, que não 

basta à condição de associação para figurar no polo ativo da ação 

regrada pela Lei nº 7.347/85, de modo que a pessoa jurídica de direito 

privado necessariamente deve preencher aquelas condições.

Verifico estar preenchida a condição temporal, especificada na alínea “a”, 

uma vez que a associação em tela foi constituída há mais de um ano, o 

que pode ser constatado pelo seu estatuto social, que entrou em vigor em 

14/12/2012, entretanto, não vislumbro que a autora preencha o requisito 

delineado na alínea “b”, senão vejamos:

Pretende a autora reivindicar adicional de insalubridade dos servidores 

filiados, pertencentes à carreira do sistema socioeducativo do Estado de 

Mato Grosso, entretanto, conforme se verifica no seu Estatuto Social, não 

há, entre os seus objetivos, nenhum que vise a proteção ou defesa de 

direitos:

“... I-Congregar os Servidores Públicos da Carreira dos Profissionais de 

Desenvolvimento Econômico e Social;

II – Promover a solidariedade, prosperidade e a valorização da classe, 

principalmente com a promoção e implementação de projeto Residencial do 

Servidor e de plano de saúde para a assistência do servidor de Mato 

Grosso;

III – Desenvolver o aprimoramento profissional e cultural dos associados;

 IV – Promover o convívio social entre os associados e seus familiares;

V–Relacionar-se com entidades congêneres para desenvolvimento de 

intercâmbio institucional;

VI – Colaborar com o poder público, como órgão técnico, visando o 

interesse comunitário;

VII – Realizar estudos, análises, debates, bem como promover reuniões, 

simpósios, seminários, conferências, congressos, exposições e outros;

VIII – Promover cursos de aperfeiçoamento técnico, palestras, eventos 

técnicos, etc;

IX – Elaborar estudos técnicos e manifestar-se sobre questões que 

envolvam o interesse público;

 X – Organizar divisões técnicas e grupos de trabalho;

XI – Zelar pela observância da ética no exercício profissional” (SIC).

Desse modo, resta evidente que o art. 2º e seus incisos, do Estatuto da 

associação requerente, não contempla a finalidade de promover a defesa 

dos direitos estabelecidos ou de interesses individuais homogêneos ou 

coletivos dos servidores associados ou qualquer disposição que, ao 

menos, se aproxime dessa finalidade.

Ademais, não merecer guarida a assertiva de que a primeira parte do 

inciso “II” do art. 2º do Estatuto da associação autora, poderia ser aplicada 

ao caso, uma vez que se trata de previsão, cujo objeto é demasiadamente 

genérico (Promover a solidariedade, prosperidade e a valorização da 

classe).

De outro modo, quando analisado o teor do inciso II de forma ampla, 

evidencia-se o condão de desenvolvimento social e cultural dos 

associados, fato este explícito na segunda parte do inciso “II” (promoção e 

implementação de projeto Residencial do Servidor e de plano de saúde 

para a assistência do servidor de Mato Grosso).

A título de esclarecimento, ao ser exigida a finalidade específica, o objetivo 

do legislador foi estimular o nascimento de entes da sociedade civil, que 

se estabilizem e se façam conhecidos em tais e quais campos e, assim, 

possam usar das benesses processuais, quando for o caso, das ações 

coletivas.

Em suma, encontra-se ausente a pertinência temática, que nada mais é do 

que a congruência entre os fins institucionais da entidade e o objeto da 

presente ação.

 Na doutrina, sobre a pertinência temática, oportuna a transcrição do 

conceito dado por Carolina Gallotti:

“A expressão pertinência temática – também chamada por alguns de 

representatividade adequada – pode ser entendida como a correlação ou 

adequação existente entre o interesse que se busca tutelar e as 

finalidades institucionais do legitimado.

Ao analisar o instituto da ação civil pública, Luiz Manoel Gomes Júnior cita 

Motari Ciocchetti de Souza, para quem a expressão representatividade 

adequada consistiria “na harmonização entre as finalidades institucionais 

das associações civis ou órgãos públicos legitimados e o objeto a ser 

tutelado na ação civil pública”(SIC). (negrito/grifo nosso)

Corroborando, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que:

“... requisito exigido para a legitimidade das associações é a “pertinência 

temática”, significando que deve existir uma vinculação entre as 

finalidades institucionais da associação, consagradas em seu estatuto 

social, e a espécie de bem jurídico tutelado em sede de ação coletiva (....) 

Segundo a melhor doutrina, o estatuto da associação não precisa de um 

grau de especialidade que limite demasiadamente a sua atuação como 

autora de ações coletivas, de modo que uma previsão genérica, desde 

que relacionada, ainda que de maneira indireta, com o objeto da demanda, 

já é suficiente. O que não se admite, por exemplo, é que uma associação, 

voltada à defesa do consumidor, queira discutir em juízo a violação ao 

patrimônio cultural, ou uma associação, voltada à defesa do meio 

ambiente, queira defender em juízo um direito difuso à saúde pública” 

(SIC). (grifo nosso).

Assim, quando a associação promove ação coletiva na condição de 

substituta processual, sua legitimação dependerá do preenchimento de 

dois requisitos: um de índole temporal, constituição há pelo menos um ano 

e outro vinculado ao interesse de agir, que se consubstancia na relação 

de pertinência entre a pretensão deduzida em Juízo e os fins institucionais 

da associação, contidos no seu estatuto social.

Ademais, importante salientar que, embora se admita que a finalidade 

institucional possa ser razoavelmente genérica, ou seja, não 

necessariamente tenha previsto em seu estatuto a defesa em juízo, 

especificamente, daquele exato interesse controvertido na hipótese 

concreta, essa generalidade, contudo, não pode ser desarrazoada, sob 

pena de admitirmos a criação de uma associação civil para a defesa de 

qualquer interesse, o que desnaturaria a exigência de representatividade 

adequada do grupo lesado.

 Nesse sentido, trago à baila o ensino de Hugro Nigro Mazzili:

“As associações civis necessitam, portanto, ter finalidades institucionais 

compatíveis com a defesa do interesse transindividual que pretendam 

tutelar em juízo. Entretanto, essa finalidade pode ser razoavelmente 

genérica; não é preciso que uma associação civil seja constituída para 

defender em juízo especificamente aquele exato interesse controvertido 

na hipótese concreta. Em outras palavras, de forma correta já se 

entendeu, p. ex., que uma associação civil que tenha por finalidade a 

defesa do consumidor pode propor ação coletiva em favor de 

participantes que tenham desistido de consórcio de veículos, não se 

exigindo tenha sido instituída para a defesa específica de interesses de 

consorciados de veículos, desistentes ou inadimplentes. Essa 

generalidade não pode ser, entretanto, desarrazoada, sob pena de 

admitirmos a criação de uma associação civil para a defesa de qualquer 

interesse, o que desnaturaria a exigência de representatividade adequada 

do grupo lesado”. (MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses 

difusos em juízo. 25ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, rev. ampl. e atual., p. 
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329) (negrito/grifo nosso)

Nessa esteira, inclina-se a jurisprudência:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA 

REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA, CONSUBSTANCIADO NA 

PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACP QUE, NA 

REALIDADE, BUSCA RESOLVER HIPÓTESE DE COMPRA PÚBLICA DIRETA 

DE COMBUSTÍVEL EM VALORES ACIMA DO MERCADO. MATÉRIA 

INERENTE AO DIREITO PÚBLICO E QUE, EM ABSOLUTO, DIZ RESPEITO OU 

OFENDE DIREITOS DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO DE 

DEFESA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO RECONHECIDA. AGRAVO 

INTERNO DO IBEDEC AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A 

jurisprudência deste STJ já firmou entendimento de que as associações, 

para ajuizarem validamente Ação Civil Pública, devem demonstrar, dentre 

outros, o requisito da pertinência temática, entre suas finalidades 

institucionais e o objeto da demanda coletiva. Precedentes: REsp. 

1.091.756/MG, Rel. Min. MARCO BUZZI, Rel. p/Acórdão Min. MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5.2.2018 e AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp. 

1.150.424/SP, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 24.11.2015. 2. No presente 

caso, vislumbra-se que a ação versa sobre direito público, sem 

repercussão direta e imediata, em quaisquer relações consumeristas. 3. 

Agravo Interno do IBEDEC a que se nega provimento. (AgInt no REsp 

1350108 / DF, T1 - PRIMEIRA TURMA, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO, Data do Julgamento: 14/08/2018; Data da Publicação/ Fonte: DJe 

23/08/2018). (negrito/grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. 

ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES. ILEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA 

TEMÁTICA NÃO VERIFICADA NO ESTATUTO. APRECIAÇÃO E 

INTERPRETAÇÃO DO ESTATUTO. ENUNCIADOS N. 5 E 7 DA SÚMULA DO 

STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. 1. Para descartar a pertinência temática 

entre os fins sociais da entidade e o mérito da ação proposta, o acórdão 

ora embargado permaneceu dentro dos limites jurídicos do agravo 

regimental. 2. Os textos de cédulas rurais e de relatório de CPMI do 

Congresso Nacional invocados pela embargante não foram enfrentados 

nos acórdãos do Tribunal de origem nem no agravo regimental desprovido 

no aresto embargado, o que afasta a alegada omissão. 3. Embargos de 

declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 

997.577 - MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data do Julgamento: 

10/02/2015; Data da Publicação: DJE 19/02/2015).

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO MÓVEL CELULAR. CRÉDITOS. PRAZO DE 

VALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA DA OAB. (...) Com efeito, "não se pode 

admitir associação que defenda qualquer interesse, sem que haja um 

vínculo necessário entre o objeto pretendido e os fins estatutários da 

entidade civil, para que haja aquilo que a doutrina estrangeira e nacional 

defende no círculo da tutela coletiva: a representatividade adequada do 

grupamento substituído processualmente. Em virtude desse aspecto, a 

configurar pertinência temática para propiciar a legitimação ativa ad 

entidade associativa, os incisos I e II exigiram constituição há pelo menos 

um ano, nos termos da lei civil, e inclusão entre suas finalidades 

institucionais a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem 

econômica, à livre concorrência, ou ao patrimônio artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico." (Voto Rei. Juiz José Neiva - Processo 

9802012467)”

(...) de forma correta já se entendeu, por exemplo, que uma associação 

civil que tenha por finalidade a defesa do consumidor pode propor ação 

coletiva em favor de participantes que tenham desistido de consórcio de 

veículos, não se exigindo tenha sido instituída para a defesa específica de 

interesses de consorciados de veículos, desistentes ou inadimplentes. 

Essa generalidade não pode ser, entretanto, desarrazoada, sob pena de 

admitirmos a criação de uma associação civil para a defesa de qualquer 

interesse, o que desnaturaria a exigência de representatividade adequada 

do grupo lesado. (...)” (STJ; REsp nº 901.936; Rel.: Min. Luiz Fux; Órg. 

julg.: Primeira Turma; Pub.: DJe de 16/3/2009) (negrito/grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MILITAR. REVISÃO 

SALARIAL. ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REQUISITO DA 

PERTINÊNCIA TEMÁTICA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SENTENÇA 

CONFIRMADA. PRECEDENTES DO E. STJ. (...) - 6 - Essa finalidade pode 

até ser razoavelmente genérica, não sendo necessário que uma 

associação civil seja constituída para defender em juízo especificamente 

aquele exato interesse controvertido na hipótese concreta. 7 - Essa 

generalidade, contudo, não pode ser desarrazoada sob pena de se admitir 

a criação de uma associação civil para a defesa de qualquer interesse, o 

que desnaturaria a exigência de representatividade adequada do grupo 

lesado 8 - Assevere-se que os militares, servidores públicos federais, 

quer da ativa ou da reserva, não se enquadram na definição de 

consumidores e tampouco trata-se de relação de consumo o vínculo 

existente entre eles e a ré. 9 - Apelação a que se nega provimento. 

Sentença mantida na íntegra. (TRF da 2ª Região; Apelação nº 

2008.51.01.012113-1; Rel.: Des. Fed. Guilherme Calmon Nogueira da 

Gama; Órg. julg.: Sexta Turma Especializada; Pub.: DJU de 30/6/2009, p. 

91/92) (negrito/grifo nosso).

Reconhecida a ausência de pertinência temática, automaticamente, deve 

ser reconhecida a ilegitimidade ativa da parte, por não possuir a 

representatividade adequada aos interesses dos associados, o que leva a 

extinção do processo sem resolução de mérito, senão vejamos:

 APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ASSOCIAÇÃO QUE AJUÍZA AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA, OBJETIVANDO SEJA EMPRESA DE TELEFONIA 

CONDENADA A RESTITUIR, EM DOBRO, A TODOS OS CONSUMIDORES 

DO ESTADO DE MATO GROSSO SUL, QUANTIAS COBRADAS 

INDEVIDAMENTE, EM FATURAS TELEFÔNICAS - ESTATUTO DE 

ASSOCIAÇÃO QUE, CONSTITUÍDA HÁ UM ANO, NÃO PREVÊ ENTRE SEUS 

OBJETIVOS INSTITUCIONAIS, A DEFESA DE INTERESSES OU DIREITOS DE 

CONSUMIDORES, NA ESFERA ECONÔMICA, MAS TÃO-SOMENTE 

AQUELES RELACIONADOS A ATIVIDADES CULTURAIS - FALTA DE 

PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE A FINALIDADE DA ASSOCIAÇÃO E A 

PRETENSÃO BUSCADA EM JUÍZO - ARTIGO 82, CDC - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, POR FALTA DE 

LEGITIMIDADE ATIVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

I - Têm as Associações legitimidade para ajuizar ação civil pública, na 

defesa de direitos e interesses de consumidores, desde que constituídas 

há pelo menos um ano, e preveja seu Estatuto, entre seus objetivos 

institucionais, a defesa dos respectivos interesses ou direitos.

II - Se Associação ingressa com ação civil pública, mas não demonstra a 

pertinência temática entre sua finalidade institucional e a pretensão 

buscada em juízo, correta é a sentença que julga extinto o processo, sem 

julgamento de mérito, por falta de legitimidade ativa. (TJMS. Apelação Cível 

2467. 1ª Turma. Rel. Des. Ildeu de Souza Campos. Julg. 28/03/2006.) 

(negrito/grifo nosso)

Por fim, infere-se da leitura do Estatuto da associação autora que esta não 

possui a representatividade adequada aos interesses dos associados.

Ante o exposto, reconheço a carência da ação por ilegitimidade ativa, 

julgando extinto o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, VI do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários, por força do artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1001120 Nr: 23903-36.2015.811.0041

 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 PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO ANTÔNIO DIAS, NEISI 

LEONOR DE PINHO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS ANTONIO 

PERLIN (Procurador do Estado) - OAB:17.040, Gilberto Gomes - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CEZAR DA SILVA 

COSTA - OAB:19.190-O, JONNY RANGEL MOSHAGE - OAB:7.694

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva da testemunha Rogério 

Nogueira Dias, na forma pleiteada pelo representante do Ministério Público. 

Defiro o prazo de cinco (5) dias para a defesa, para a juntada de 

substabelecimento do Advogado Herthon Gustavo. Em reação as oitivas 

das testemunhas de defesa faltantes, verifico dos autos que a defesa do 

Espólio de João Antônio Dias não comprovou o envio das intimações das 

testemunhas Irineu de Araújo, Aislan Sebastião da Cunha Galvão e Paulo 

Roberto de Carvalho Berigo, conforme dispõe o § 1º, do art. 455, do CPC. 

Desta forma, em razão do disposto no § 3º, do art. 455, do CPC, declaro 
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preclusa as oitivas dessas testemunhas. As testemunhas Arnaldo a Guia 

Taques e Sebastião Mariano Costa Pereira são servidores públicos e, 

apesar de requisitado9s ao órgão SECID, não compareceram ao ato. 

Assim, defiro o pedido da defesa e redesigno o dia 12/02/2019, às 

14hs:30min, para a continuação desta audiência de instrução, ocasião em 

que serão ouvidas as referidas testemunhas. Expeça-se ofício requisitório 

à SECID, a fim de intimar estas testemunhas, solicitando resposta ao ofício 

com antecedência de três (03) da data da audiência. Com relação as 

testemunhas Luiz Esmael de Guimarães e José Candido Dias verifico que 

estas não foram intimadas, uma vez que já estão aposentadas. Assim, 

poderão comparecer à audiência redesignada, na forma do §2º, do art. 

455, do CPC, Ainda, em relação ao pedido da defesa, quanto a solicitação 

de documentos à SECID por este juízo, indefiro-o, uma vez que a própria 

defesa poderá apresentar tais documentos, pleiteando estes junto ao 

referido órgão, inclusive, entendo que tal ato faz parte da sua defesa. Tais 

documentos poderão ser juntados até a apresentação dos memoriais 

finais. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1173020 Nr: 41317-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BOSCO PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, PAULO 

VITOR BORGES PORTELLA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UEBER R. DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 4.754, VINICIUS MANOEL - OAB:19.532/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UEBER ROBERTO DE 

CARVALHO - OAB:4.754/MT, VINICIUS MANOEL - OAB:19.532-B/MT

 Certifico e dou fé que, nos termos da r. decisão ref. 26, remeto o feito a 

materia de imprensa a fim de intimar o embargante, na pessoa de seu 

advogado UEBER R. DE CARVALHO OAB-MT 4754, constituído nos autos 

principais (art. 677, § 3º do NCPC), para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, ofertar impugnação, nos termos do art. 679 do Novo Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 171109 Nr: 20235-43.2004.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILVANETE MONTEIRO FORTES, HILDEVALDO 

MONTEIRO FORTES, THIERS FERREIRA, JORGE DE FIGUEIREDO, ANGELA 

CRISTINA FANZERES MONTEIRO FORTES, ADÉLIA NETA DA SILVA, 

HILDENETE MONTEIRO FORTES, EVANDRO CARLOS VILELA FERREIRA, 

GERSON FERNANDES DA SILVA, AUGUSTO CESAR DE ARRUDA 

TAQUES, MÁRCIO PAES DA SILVA DE LACERDA, SOLANGE ROBERTO 

NEVES, FRANCISCO MARIO MONTEIRO FORTES, JUREMA TAQUES 

MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO APARECIDO TURIN - 

OAB:PROMOTOR JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA GABRIELA GEHLEN - 

OAB:19506/O, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6.565-MT, 

BRENO DEL BARCO NEVES - OAB:6743/MT, ELIZABETE DE 

MAGALHÃES ALMEIDA - OAB:13.353, FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:6.745/MT, FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:9.300/MT, 

GABRIELA DE ANDRADE NOGUEIRA GONÇALVES - OAB:21147/O, 

GERMANO LEITE DE MELLO - OAB:7664/MT, GISELE GAUDENCIO 

ALVES DA SILVA RIBEIRO - OAB:7.335/MT, glenda alves correa lima 

Verde - OAB:21439/O, HIGARA HUIANE CARINHENA - OAB:10488/MT, 

IVANOWA RAPOSO QUINTELA - OAB:5.379/MT, JOÃO CARLOS BRITO 

REBELLO - OAB:6024-A/MT, JOAO RICARDO SOARES DA COSTA - 

OAB:14681, JOICE BARROS DOS SANTOS - OAB:5952, JORGE 

AURÉLIO ZAMAR TAQUES - OAB:4.700/MT, JORGE LUIZ DA SILVA 

PEREIRA CUIABANO - OAB:8.055/MT, LEONARDO MAIA MACEDO - 

OAB:20.000/MT, LUCIANO ANDRE FRIZAO - OAB:8340-B, LUCIANO 

ANDRÉ FRIZÃO - OAB:8340-B/MT, LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:1.357/MT, MARCOS SOUZA DE BARROS - OAB:3.947/MT, MARIA 

ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6.366/MT, PAULO CESAR 

ZAMAR TAQUES - OAB:4.659/MT, PAULO CEZAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4.659/MT, PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - 

OAB:19486/MT, PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - OAB:19486/O, 

RENATA BARCARO - OAB:19.819, RENATA DE SOUZA LEÃO - 

OAB:13511/MT, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT, 

SHERLOCK HOLMES DA SILVA - OAB:4.237-B/MT, SILVIA SOARES 

FERREIRA DA SILVA - OAB:14.610/MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos etc.

Diante da juntada do Ofício n° 1206/2018, oriundo da Sétima Vara Criminal 

da Comarca de Cuiabá, encaminhando a prova emprestada extraída da 

ação penal nº 6908-28.2004.811.004, contendo cópia da ata de audiência 

e demais termos de inquirição das testemunhas (fls. 7168/7192), declaro 

encerrada a fase instrutória.

Intimem-se as partes para apresentem suas razões finais escritas, no 

prazo de 15 (quinze) dias, dando-se, inicialmente, vista dos autos ao 

Ministério Público.

 Em seguida, dê-se vista ao Estado de Mato Grosso para apresentação de 

seus memoriais, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias.

 Por derradeiro, retornando os autos, com ou sem manifestação dos 

autores, deverão ser intimados os réus para apresentação dos memoriais, 

com prazo comum de 15 (quinze) dias, observando que em razão da 

pluralidade de requeridos, com patronos distintos, o processo não poderá 

ser retirado da secretaria da Vara, salvo se realizada em conjunto ou 

prévio ajuste, com petição nos autos ou, ainda, carga rápida, para 

obtenção de cópias (art. 107, §§2° e 3º, do CPC).

Concretizadas as determinações, retornem-me os autos conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004132-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EURENILZA SEBASTIANA DE CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12861/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE MARTINS DE CARVALHO (INVENTARIADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA/INVENTARIANTE, para RETIRAR o 

FORMAL DE PARTILHA EXPEDIDO.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1014953-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON BARBOSA LIMA (REQUERENTE)

NEUDENIR DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, comparecer em Juízo, para retirar os FORMAIS DE 

PARTILHA, sob pena de remessa dos autos ao Arquivo. CUIABÁ, 8 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1031233-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ROSENIL SALES DE SOUZA ARAUJO (REQUERENTE)

MARIA BRASILINA DE SOUSA (REQUERENTE)

EDINEI SALES DE SOUZA (REQUERENTE)

FORTUNATO CORNELIO DE SOUZA (REQUERENTE)

JUCELINA SALES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA BRASILINA DA SILVA SOUZA (INVENTARIADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, comparecer em Juízo, para retirar os FORMAIS DE 

PARTILHA, sob pena de remessa dos autos ao Arquivo. CUIABÁ, 8 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1034088-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR SOARES GUIMARAES JUNIOR OAB - MT16832/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1034088-14.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANTONIO GOMES DE SOUZA Vistos etc. INTIME-SE o Ilustre 

subscritor da exordial, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, emende a 

inicial, esclarecendo quanto aos bens sujeitos a inventário, conforme 

consta na certidão de óbito da de cujus, bem como, trazendo aos autos, 

informações dos demais herdeiros da falecida, sob pena de indeferimento. 

Em caso de herdeiro renunciante, deverá ser apresentado o termo de 

renúncia, lavrado mediante escritura pública ou, comparecer perante à 

Secretaria dessa Vara Judicial, para assinar o termo judicial. Os cônjuges 

dos sucessores casados sob o regime da comunhão universal deverão 

se fazer presentes para, também, assinarem o termo. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 08 de novembro de 2018. Luis Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007543-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. C. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT0016708A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ BERNARDO DOS SANTOS OAB - MT14871-A-A 

(ADVOGADO(A))

 

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 do seu Advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer em Juízo, para retirar o FORMAL DE PARTILHA, sob 

pena de remessa dos autos ao Arquivo. CUIABÁ, 8 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 769785 Nr: 22772-31.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRDMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMDC, EMDC, WMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA - 

OAB:14688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, CELIA REGINA CURSINO FERRAZ - OAB:3020/MT

 Código 769785

Vistos etc.

Trata-se de Ação Anulatória, proposta por Sandra Rosa de Morais Castro, 

em face de Hermes Moreira de Castro, devidamente qualificados nos 

autos.

As partes realizaram um acordo que englobou o objeto desta ação, e 

pugnam pela fixação das custas processuais sobre o valor acordado e 

não sobre o valor da causa, assim como, pela aplicação da 

regulamentação das custas vigentes à época da propositura da ação 

(2012)

 Nesse cenário, defiro o pedido de recolhimento das custas processuais 

pelas partes sobre o valor acordado (fls. 371), e não sobre o valor dado à 

causa.

Considerando que as custas e emolumentos judiciais, possuem natureza 

de taxas, caso não haja concordância das partes quanto ao cálculo, 

deverá o interessado propor ação própria para discutir sua fixação.

Encaminhem-se os autos ao setor responsável para que apresente novo 

cálculo das custas devidas.

Intimem-se as partes para recolhimento, caso não beneficiárias da 

gratuidade processual.

Após, arquivem-se os autos, procedendo-se as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 24

 de outubro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1169997 Nr: 40178-26.2016.811.0041

 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: MARIA HELENA MASSOLI REY PARRADO, Alexandra 

Massoli Rey Parrado, MANUELA MASSOLI REY PARRADO, LUIZ 

FERNANDO MASSOLI REY PARRADO, ELYNOR REY PARRADO, GIZETH 

REY PARRADO DIAS BATISTA, FERNANDA MACEDO PARRADO, BRENO 

MACEDO REY PARRADO, MIRIAN MURER MACEDO PARRADO, ANDREA 

MACEDO PARRADO PULICCI, JULIANO BUZZINI PULICCI, CAROLINE 

MACEDO PARRADO LOPES DE OLIVEIRA, RODRIGO LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELYNOR REY PARRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO DIAS BATISTA - 

OAB:251.008, IVO FERREIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT 14.264, 

MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT, Marlon de 

Latorraca Barbosa - OAB:OAB/MT 4.978, MURILO MASSOLI LEIRIÃO 

- OAB:21405/0, NILCE MACEDO - OAB:2552-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), IVO FERREIRA DA SILVA a 

proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) dias, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234, § 2º, 3º e 

5º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 979335 Nr: 13743-49.2015.811.0041

 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: MRDSS, ACSDS, LEDS, VJDS, CRDS, LDS, ADSC, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103759/11/2018 Página 261 de 671



GDSL, GSL, ACDS, EDAGDS, EDMDSSP, FRSSP, MBDSSP, ASDS, ADDS, 

ASDS, VHDS, AASES, ADS, CDS, FDS, MDS, LDSES, MLDS, ASDSG, 

ASDS, ADSDS, ASDSR, ASDS, CDAF, NCVDS, JDSA, DVDS, WAVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SINAIRA MARCONDES MOURA 

DE OLIVEIRA ALBANEZE - OAB:18404-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 979335

Vistos etc.

Acolho o pedido de fls.317/318, pelo que, redesigno a audiência de fls.242 

para o próximo dia 12 de Março de 2019, às 15:20 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 06 de novembro de 2018.

 Luis Fernando Voto Kirche

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1319253 Nr: 13001-19.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDADJ, LCDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695, JOSÉ CARLOS DE JORGE - OAB:1938-A, PAULO 

FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), ENIO MARTIMINIANO DA 

CUNHA JUNIOR a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do art. 234, § 2º, 3º e 5º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 728201 Nr: 24113-29.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMDS, JMDS, FDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDS, JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - CUIABA 

- OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - 

OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Código 728201

Vistos etc.

Tendo em vista que, a magistrada titular desta Vara Judicial encontra-se 

de licença médica e, há conflitos de horários com as audiências deste 

magistrado, redesigno a solenidade designada às fls.118v°, para o dia 20 

de fevereiro de 2019, às 15:00 horas.

Notifique-se o digno Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 06 de novembro de 2018.

 Luis Fernando Voto Kirche

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 403164 Nr: 35283-66.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSB, KADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMDRB

 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: DRA. DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4.939, NAIME MARCIO MARTINS MORAES - 

OAB:3.847

 Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA 

a presente ação, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.Procedam-se às baixas do protesto e do cadastro de 

proteção ao crédito, assim como, da penhora incidente sobre o veículo 

(fls. 108).A quantia bloqueada permanecerá em conta judicial à disposição 

da parte demandante, já que não foi localizada conta bancária para 

transferência.Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos, independentemente, de nova 

determinação.Sem custas. P.R.I.C.Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 740847 Nr: 37605-88.2011.811.0041

 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: SRDMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANNE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:9199/MT, CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA - OAB:14.688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, LISIANE VALERIA LINHARES SCHMIDEL - 

OAB:9.358/MT

 Código 740847

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Divórcio, proposta por Sandra Rosa de Morais 

Castro, em face de Hermes Moreira de Castro, devidamente qualificados 

nos autos.

Após regular trâmite, as partes realizaram um acordo, cujos termos 

constam de fls. 893/895.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO por 

sentença, o acordo realizado entre as partes, para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais, declarando, por consequência, EXTINTA a 

presente ação, com fundamento no art. 487, III, letra “b”, do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se ofício à JUCEMAT, ao DETRAN e ao Cartório do 2º Ofício, para 

as baixas e transferências necessárias, conforme requerido às fls. 895.

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação.

 Custas pelo requerido incidentes sobre o valor acordado.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 822369 Nr: 28544-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE TENÓRIO PEREIRA, ELIZANGELA TENÓRIO 

PEREIRA, ELIEL TENÓRIO PEREIRA, ANDRÉIA CHRISTINA PINHO VALDEZ 

TENÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE HERMINIA CAMPOS TENÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIANE JUREMA PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:5262/MT, NICOLAS MASSAHARU ISHITANI - 

OAB:15.285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), FELIPE GLAUBER COSTA E 

SILVA a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) dias, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234, 

§ 2º, 3º e 5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1030382 Nr: 36971-53.2015.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA CHARMO DIAS ASSIS, MANOEL DEIVI 

CHARMO, CRISTIANE CHARMO DIAS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CLARA CHARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362, Iara Vanessa Oliveira Araújo - 

OAB:MT0022465O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), IARA VANESSA OLIVEIRA 

ARAÚJO a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) dias, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234, 

§ 2º, 3º e 5º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1081608 Nr: 2317-06.2016.811.0041

 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: AOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO CAMPOS BALERONI - 

OAB:4849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO, por 

sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, a partilha de 

fls. 86/87 do direito incidente sobre o bem deixado por ROBERTO BUCAIR, 

com fundamento nos arts. 487, inciso III e 659 e seguintes, do Código de 

Processo Civil, atribuindo aos herdeiros por contemplação seus 

respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros.Consigno que, quanto aos veículos registrados, em nome do de 

cujus, caberá ao espólio a respectiva baixa de circulação, perante o órgão 

de trânsito, em sendo o caso.Transitada em julgado esta decisão, 

EXPEÇA-SE o devido formal de partilha.Na sequência, INTIME-SE a 

Fazenda Pública Estadual, para lançamento administrativo do imposto de 

transmissão e de outros tributos porventura incidentes, em atenção ao 

disposto no art. 659, §2º, do CPC.Após, procedam-se as devidas baixas e 

anotações legais, arquivando-se os autos independentemente de nova 

determinação.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 902956 Nr: 32038-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADO, GGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABIA BARBOSA DA FONSECA 

- OAB:10.869, ADRIANA CARDOSO SALES DE OLIVEIRA - OAB:7.590, 

FELIPE MAIA BROETO - OAB:23.948

 Diante do exposto, notadamente diante da inércia da parte autora, JULGO 

EXTINTA a presente ação, com fundamento no art. 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.PROCEDAM-SE as baixas dos sistemas de 

crédito e protesto.Transitada em julgado, após as formalidades legais e 

baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.Sem custas.P. R. I. C. Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 855340 Nr: 57802-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, VANDERLEIA DA 

SILVA SANTOS, MARILZA GERTRUDES DA SILVA, ALCIDIA GETRUDES 

DE ARRUDA, AGUIDA DA SILVA SANTANA, FLORENTINA SANTANA DE 

ALMEIDA, MARINA GERTRUDES DE ALMEIDA, JOSÉ NILDO DA SILVA 

SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VITURINA GERTRUDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15145/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), FRANCISCO DE ASSIS 

RODRIGUES DOS SANTOS a proceder à devolução dos autos em epígrafe 

em 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do art. 234, § 2º, 3º e 5º, do CPC.

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1034223 Nr: 38729-67.2015.811.0041

 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: ESDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono os autos para fins de 

intimar as partes para manifestar acerca do Laudo de Avaliação acostado 

aos autos às fls. 111/113, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 974652 Nr: 11442-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TLAC, TDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUERIQUE BARALDI - 

OAB:25.758/O, JOSINEIA SANABRIA - OAB:9.822, NPJ - UNIJURIS UNIC 

CUIABÁ - MT - OAB:

 Em face do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, e condeno o 

requerido ao pagamento da verba alimentar em 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo mensal a requerente, devendo ser depositados até o dia 10 

(dez) de cada mês, em conta bancária indicada à fl. 15.Em consequência, 

declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil.Condeno o requerido ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atribuído à causa. A cobrança, porém, fica suspensa nos 

termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, porque defiro o 

pedido de gratuidade, formulado na contestação. Dê ciência ao Ministério 

Público. Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o necessário. 

Após, arquive-se.Justiça gratuita.P. I. C.Cuiabá/MT, 07 de agosto de 

2018.Sergio ValérioJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1034223 Nr: 38729-67.2015.811.0041

 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: ESDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Procedo a intimação do advogado da parte autora, para juntar nos autos a 
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certidão da matrícula atualizada do imóvel que irá para venda judicial e não 

cópia da juntada nos autos, bem como a atualização do déibto, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1108501 Nr: 14108-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEDSS, JVDSS, SADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS DAMACENO - 

OAB:12721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE MELLO 

FILHO - OAB:6.341 - MT, RODOLFO GERMANO TAQUES - OAB:18.242

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar o requerido a manifestar acerca dos cálculos apresentados às fls. 

89-91, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 222195 Nr: 30218-32.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFAC, EADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE PINHEIRO BASILIO 

SILVA - OAB:18.882

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito, para 

que em 15 dias, nos termos da decisão de fls. 206, proceda ao depósito 

de 30% do valor devido, devendo o restante ser pago em seis prestações 

mensais consecutivas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1104117 Nr: 12171-24.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSP, CDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO CONCEIÇÃO PAULO - 

OAB:15.886/MT, WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - OAB:15.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

que, dentro do prazo legal de 15 dias, a requerente manifeste acerca do 

Laudo Psicossocial, bem como esclareça a destinação dada ao dinheiro 

oriundo do título de capitalização, de titularidade do menor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 141006 Nr: 25429-58.2003.811.0041

 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: HUGO PEDRO BARROS MACIEL CORREA, SERGIO ADIB 

HAGGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO MÁRCIO CABRAL CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROESE ZERWES - 

OAB:6.176/MT, ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER - 

OAB:14.127/OAB/MT, BETTÂNIA MARIA GOMES PEDROSO - OAB:6522, 

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, 

RAPHAEL FERNANDES FABRINI - OAB:6.667/MT, SÉRGIO HENRIQUE DE 

BARROS MACIEL EL HAGE - OAB:5.703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - 

OAB:6.814-B/MT

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte requerente HUGO PEDRO BARROS MACIEL CORREA,para 

que, dentro do prazo de 15 dias, manifeste acerca da cota ministerial de 

fls. 329.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 988342 Nr: 17804-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDAB, TMBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIZ ESPEDITO SERAFINI - 

OAB:5398-A OAB/MT, MARCO ANTONIO SOARES MACHADO - 

OAB:21.593/MT

 Nos termos da legislação processual, certifico que não houve 

manifestação da parte requerente. Sendo assim, procedo a intimação da 

requerida/interessada, para que manifeste acerca do laudo psicossocial, 

dentro do prazo de 15 dias.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023110-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENYSE ABREU RODRIGUES (REQUERENTE)

HUGO ROGERIO ABREU RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1023110-12.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Atento ao que consta na petição de Id 

16103130, se ainda não providenciado, expeça-se o que mais necessário 

ao cumprimento da sentença prolatada no Id 9920948, a fim de arquivar 

este processo, oportunamente, se nada mais postulado no prazo de cinco 

dias. Às providências. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1026839-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE CRISTINA ROPCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0017000A 

(ADVOGADO(A))

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMEI DA SILVA BARROS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1026839-12.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Cumpra-se o determinado por este Juízo no Id 

15905546, quanto ao desentranhamento mediante exclusão dos pedidos 

de habilitação de crédito, inclusive em relação ao apresentado no Id 

16366590, juntamente com os documentos, para que seja regularizada a 

apresentação, nos termos da lei. No mais, dê-se prosseguimento ao 

processo, conforme já determinado no Id 15905546. Às providências. 

Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016990-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT0008202A (ADVOGADO(A))

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT0006808A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINHOS BATISTA TELES (EXECUTADO)

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. 1016990-84.2016.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Considerando a manifestação de 

Id 15779707 da parte exequente, mormente em face da possibilidade de 

condenação por litigância de má-fé e/ou penalização por conduta 

procrastinatória, nos termos do art. 774 do CPC, e, inclusive tendo em 

vista os documentos juntados no Id 16194208, para que não se cogite de 

nulidade, em observância do efetivo contraditório, previsto no vigente CPC, 

arts. 7, 9 e 10 do CPC, necessário oportunizar a manifestação do 

executado no prazo de quinze dias. Após, voltem os autos conclusos 

para análise. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1034097-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. O. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. O. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1034097-73.2018.8.11.0041 Valor da causa: 

$20,619.26 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALVARÁ JUDICIAL (1295) POLO 

ATIVO: Nome: ELIDIANE OLIVEIRA DA SILVA Endereço: AVENIDA 

JOINVILLE, 922, CPA I, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-090 POLO PASSIVO: 

Nome: CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA Endereço: AVENIDA JOINVILLE, 

922, CPA I, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-090 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem sobre o documento de Id n. 16345016, requerendo o que 

entender cabível, conforme despacho, e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. CUIABÁ, 8 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 Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1128356 Nr: 22321-64.2016.811.0041

 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: ANA PAULA LIMA FERRAZ SANTOS, LILIANA CURVO 

FERRAZ SANTOS, JOSE MARIO CURVO E FERRAZ SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PAULO RONAN FERRAZ SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI 

PREZA - OAB:MT/ 9139, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431/MT, 

LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para manifestar sobre 

a certidão de fls. 173, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 877120 Nr: 14882-70.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDF, SDSLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TNDADF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THEMYSTOCLES NEY DE A. DE 

FIGUEIREDO - OAB:

 Vistos, etc...

Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença, proposto por A. P. de F., 

representado por sua genitora, em desfavor de Themystocles Ney de 

Azevedo de Figueiredo, todos devidamente qualificados nos autos, 

referente às prestações alimentícias em atraso, sob pena de penhora.

O pedido veio instruído com os documentos necessários à propositura da 

ação.

A parte Exequente noticiou o acordo entabulado entre as partes, fls. 

148/149, postulando por sua homologação.

O Ministério Público pugnou pela homologação do acordo, fls. 157/158.

O acordo de fls. 148/149, foi devidamente homologado às fls. 158/158v.

Ao final, a parte Exequente noticiou o adimplemento total do débito 

executado nestes autos, fls. 159.

Relatei. Fundamento e decido.

Considerando o adimplemento integral do débito alimentar executado 

nestes autos, coforme noticiado pela parte Exequente, fls. 159, outra 

medida não se impõe-se, senão a extinção do presente, consoante 

preceitua o art. 924, II do CPC:

 “Art. 924 – Extingue-se a execução quando:

 II – a obrigação for satisfeita”.

Pelo exposto, considerando que foi satisfeita a obrigação, com 

fundamento no art. 924, II, do CPC, julgo extinto o cumprimento de 

sentença, em relação ao quantum executado nesta oportunidade, para os 

fins do art. 925, do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

Sem custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, providenciem-se as baixas necessárias e, após, 

arquivem-se, com as cautelas de estilo.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 833187 Nr: 38669-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVDBF, RBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JACOB FERREIRA 
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CALDAS - OAB:9.845/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RODRIGUES DA SILVA 

- OAB: 16.638

 Vistos, etc...

Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença, proposto por R. B. F., 

representado por sua genitora, em desfavor de Wagner Rodrigues 

Fernandes, todos devidamente qualificados nos autos, referente às 

prestações alimentícias em atraso, sob pena de penhora.

O pedido veio instruído com os documentos necessários à propositura da 

ação.

O Executado noticiou nos autos o adimplemento da totalidade do débito 

executado, fls. 87, postulando pela extinção do feito.

O Exequente manifestou às fls. 90, requerendo a extinção do feito, em 

razão do pagamento do débito pelo Executado.

Relatei. Fundamento e decido.

Considerando o adimplemento do débito alimentar noticiado pelo Executado 

e ratificado pelo Exequente, outra medida não se impõe-se, senão a 

extinção do presente, consoante preceitua o art. 924, II do CPC:

 “Art. 924 – Extingue-se a execução quando:

 II – a obrigação for satisfeita”.

Pelo exposto, considerando que foi satisfeita a obrigação, com 

fundamento no art. 924, II, do CPC, julgo extinto o cumprimento de 

sentença, em relação ao quantum executado nesta oportunidade, para os 

fins do art. 925, do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

Sem custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, providenciem-se as baixas necessárias e, após, 

arquivem-se, com as cautelas de estilo.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1164010 Nr: 37554-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURISA MOREIRA DOS REIS, CARLOS ALBERTO 

MOREIRA DOS REIS, EVANDRO DE OLIVEIRA CAMPOS, DEBORA 

MOREIRA DOS REIS, EDSON CARLOS MOREIRA DOS REIS, THISSIANE 

MOREIRA LEITE DOS REIS, DAVISON SILVA GADELHA FILHO, 

ALEXANDRA DE MORAIS FREITAS, FERNANDA CAROLINA MOREIRA DOS 

REIS GADELHA, E. A.O.R

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FERNANDO BARBOSA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8441/MT, MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - 

OAB:16389

 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 que manifeste o procurador da menor E. A.O.R, conforme fls. 192, 

no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1054361 Nr: 48519-75.2015.811.0041

 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: SÔNIA APARECIDA SILVA, TSST, ANA MARIA DOS 

SANTOS SILVA, SÔNIA APARECIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARILDES DE FÁTIMA SILVA 

TORQUATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATTA - OAB:6582/MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT, 

FERNANDO JORGE SANTOS OJEDA - OAB:8.419/MT, KALYNCA SILVA 

INES DE ALMEIDA - OAB:15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão, deferido às fls. 162, motivo 

pelo qual impulsiono os autos para que o Representante da autora, 

mannifeste em 05 (cinco) dias, requerendo o que de Direito. O que tenho a 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1028582 Nr: 36083-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDOL, AGDL, SGDL, AGDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA CRISANTO DE SOUZA 

GOMES - OAB:13.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO MAURICIO CAPITULA 

- OAB:14.538/MT

 Vistos, etc...

Primeiramente, cumpra-se o determinado às fls. 128, terceiro parágrafo.

Compulsando os autos, extrai-se que, o Exequente Alerandro Guimarães 

de Lima, conta com a maioridade, consoante aponta a certidão de 

nascimento encartada às fls. 17. Assim, proceda-se a retificação no polo 

ativo desta ação, fazendo nele constar como Exequente ALERANDRO 

GUIMARÃES DE LIMA, inclusive na autuação.

Ressalta-se que a Exequente Andressa Guimarães de Lima, maior de 

idade, já detém representação processual, fls. 13, motivo apenas para sua 

inclusão/retificação no polo ativo, inclusive na autuação, fazendo-se 

constar Andressa Guimarães de Lima, também como parte Exequente.

 Deve permanecer no polo ativo desta ação, a menor J. G. de O. L., 

devidamente representada por sua genitora Suzete Guimarães de Lara.

Realizados os apontamentos necessários, considerando o inadimplemento 

do débito alimentar apontado pelos Exequentes, e, considerando que a 

providência de fls. 122, restou parcialmente positiva, defiro o pedido de 

fls. 140, e determino seja realizada nova tentativa de penhora junto ao 

BacenJud, nas contas bancárias de titularidade do Executado, de valores 

quanto bastem para a satisfação do débito alimentar.

Em caso positivo, baixem-se os autos à Secretaria, para as providências 

referentes à vinculação do valor penhorado a este processo, expeça-se 

auto de penhora e tome a Srª. Gestora as providências necessárias.

 Na sequência, intime-se o Executado para oferecimento de 

defesa/impugnação. Em não ocorrendo, certifique-se nos autos.

Caso resulte negativa, intime-se a d. patrona dos Exequentes, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias indicar bens passíveis de penhora do Executado, 

bem como, para, regularizar a representação processual de Alerandro 

Guimarães de Lima, face a maioridade.

 Às providências. Em seguida, conclusos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019377-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS BARUC SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA OAB - MT17802-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILTON ALBUQUERQUE DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1019377-04.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Atento ao noticiado e postulado no Id 16046253, 

diante da recusa, oficie-se à Caixa Econômica Federal, solicitando 

informações quanto à apólice de seguro em nome do de cujus, Id 

13975000-Pág.1, conforme se requer no Id 16046253-Pág.4, VII, fixando o 

prazo de cinco dias para resposta a este Juízo, mormente quanto ao envio 

de cópia. Após, intime-se o inventariante para que manifeste no prazo de 

quinze dias, e, em seguida voltem os autos imediatamente conclusos para 

análise quanto ao julgamento/homologação em face dos demais pedidos 

formulados e que forem ainda requeridos. Às providências. Intimem-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002660-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAISHA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)
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S. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS OAB - 086.257.861-20 

(REPRESENTANTE)

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES OAB - MT0006882A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1002660-14.2018.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial. Vistos, etc... Trata-se de requerimento de expedição de 

Alvará Judicial formulado por Raisha Conceição Silva e S.C.S. assistida 

por seu genitor Francisco Conceição dos Santos, todos qualificados na 

inicial, objetivando o levantamento dos valores deixados em conta 

bancária pela falecida Gonçalina Modesto da Silva, mãe das Requerentes. 

O pedido foi instruído com os documentos necessários à propositura da 

ação. Extrato de valores em contas de titularidade da falecida obtido via 

BacenJud acostado sob o Id n. 13574102. As Requerentes manifestaram 

requerendo que o saldo apurado na pesquisa via BacenJud seja creditado 

na conta corrente conjunta de titularidade das mesmas, Id n. 14075407. O 

Ministério Público opinou pelo deferimento parcial do pedido, devendo a 

cota parte que cabe á Requerente menor ser depositada na Conta Única 

do Poder Judiciário até que atinja a maioridade ou até ulterior deliberação 

(Id n. 14476095). Relatei. Fundamento e decido. Como é cediço utiliza-se 

“alvará” com o significado de ordem ou autorização para a prática de 

certos atos. “É a ordem escrita, emanada de uma autoridade judicial ou 

administrativa, para que se cumpra um despacho ou se possa praticar 

determinado ato” (DE PLÁCIDO E SILVA, in “Vocabulário Jurídico”- Forense 

– São Paulo – 3ª edição). No mais, observa-se que as Requerentes 

possuem legitimidade para postularem o levantamento/saque dos valores 

deixados pela sua falecida mãe. No entanto, como bem destacou a d. 

representante do Ministério Público, para fins de resguardo do patrimônio e 

dos interesses da menor, o valor que cabe deverá ser depositado em 

conta judicial. Aliás, neste sentido, em caso assemelhado, não de depósito 

na Conta Única, mas em caderneta de poupança, podemos trazer em 

colação a seguinte decisão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - DIREITO CIVIL - 

APELAÇÃO - ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES - 

LEI 6.858/80 - SUCESSOR MENOR DE IDADE - DEPÓSITO EM CADERNETA 

DE POUPANÇA - UTILIZAÇÃO ANTES DE ATINGIR A MAIORIDADE - 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇAO EXCEPCIONAL - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º, da lei 

6.858/80, os valores atribuídos a pessoa menor de idade devem ser 

depositados em caderneta de poupança, rendendo juros e correção 

monetária, até que o menor complete 18 anos, salvo em situações 

excepcionais, devidamente comprovadas, que autorizam sua utilização 

antecipada. (Apelação Cível 1.0114.10.004114-3/001 - Relator(a): Des.(a) 

Moreira Diniz - Câmaras Cíveis Isoladas / 4ª CÂMARA CÍVEL - Comarca de 

Ibirité - Data de julgamento: 24/03/2011 - Data de publicação: 06/04/2011). 

Quanto ao requerimento para que os valores sejam creditados em conta 

de titularidade das Requerentes, considerando que nesta oportunidade vai 

ser autorizado o levantamento somente da quota parte que cabe a 

Requerente/herdeira maior de idade, esclareço que tal procedimento se 

torna desnecessário, uma vez que tal providência procrastinaria o 

levantamento/saque de referidos valores em razão da burocracia para tal 

ato. Dessa forma, entendo conveniente a expedição do alvará judicial em 

nome da Requerente Raisha Conceição Silva para que proceda ao 

levantamento/saque dos valores diretamente junto as Instituições 

bancárias da quota parte que lhe cabe. Pelo exposto e mais que dos autos 

consta, julgo procedente, o pedido formulado na ação e acolho, em parte, 

a pretensão das Requerentes, com fundamento no artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, a fim de autorizar a expedição de alvará, para viabilizar 

o levantamento/saque dos valores devidos à sua falecida mãe que se 

encontram depositados junto às instituições bancárias, Id n. 13574102, 

pág. 2/3, com os acréscimos que houver, na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) para cada Requerente, devendo a parte que cabe à 

Requerente Sarha Conceição Silva ser transferida ao Departamento da 

Conta Única do Poder Judiciário deste Estado, agência n. 3834, Banco do 

Brasil, para que sejam vinculados a este processo, até ulterior liberação. 

Ciência ao Ministério Público. Sem custas nos termos dos artigos 98 e 99 

do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, expeça-se o 

necessário ao cumprimento desta decisão. Cumpridas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1037607-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER RODRIGUES FRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMAR PINO ZORZIN OAB - MT5908/B (ADVOGADO(A))

ELIANA AVILA ANTUNES LEMES OAB - MT7652/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIANY MARIA RODRIGUES OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANA AVILA ANTUNES LEMES OAB - 021.153.989-98 (PROCURADOR)

ROSIMAR PINO ZORZIN OAB - 134.180.898-01 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1037607-94.2018.8.11.0041 Ação: 

Revisional de Alimentos c/c composição amigável. Vistos, etc... Trata-se 

de Ação Revisional de Alimentos c/c composição amigável, ajuizada por 

Walter Rodrigues Franco e C. de O.F., representado por sua mãe Juciany 

Maria Rodrigues de Oliveira, todos qualificados nos autos, sob os 

argumentos, em síntese, de que no processo de código n. 208288 que 

tramitou perante este Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões ficou acordado o genitor/Requerente pagaria, à titulo de 

alimentos ao filho menor/Requerente a importância correspondente a 19% 

(dezenove por cento) da remuneração líquida, estendendo-se como tal 

toda e qualquer verba acrescida ao seu vencimento base e 13º salário, 

deduzidos apenas os descontos obrigatórios (INSS e IRRF), excluindo-se 

o desconto sobre o adicional de férias, a ser pago mediante desconto em 

folha. Esclarecem que mediante concessões mútuas, decidiram acordar 

sobre um novo percentual a ser pago a título de alimentos, o qual passará 

a corresponder a 11% (onze por cento) da remuneração líquida do 

Requerente/pai, deduzidos apenas os descontos obrigatórios (INSS e 

IRRF), excluindo-se o desconto sobre o adicional de férias, a ser pago 

mediante desconto em folha de pagamento e depositado na conta bancária 

indicada. Pedem, ao final, a homologação do acordo por sentença. Relatei. 

Fundamento e decido. Considerando que as partes se encontram 

devidamente acordadas, e o fato de que os ajustes pretendidos não 

acarretarão em prejuízos aos interesses do filho menor, não vislumbro 

óbices ao acolhimento da pretensão aposta na inicial, de forma que me 

resta, apenas, homologar o presente acordo, motivo pelo qual acolho o 

pedido inicial e, com supedâneo no art. 487, III, alínea “b” do CPC, 

HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado entre Walter Rodrigues 

Franco e C. de O.F., representado por sua mãe Juciany Maria Rodrigues 

de Oliveira, que envolve interesse das partes, para que surtam os seus 

efeitos jurídicos e legais. Oficie-se ao empregador do Requerente/pai para 

que desconsidere o ofício de Id n. 16206108 e passe a proceder ao 

desconto e crédito dos alimentos na forma acordada e homologada nesta 

oportunidade, Id n. 16205982, pág. 2. Custas já paga. Ciência ao Ministério 

Público. Considerando que a ação é consensual determino desde já o 

arquivamento dos autos com as devidas baixas e anotações necessárias. 

P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1112588 Nr: 15773-23.2016.811.0041

 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: SOLANGE DAS GRAÇAS DO CARMO FORNARI, 

VALORINDA FERNANDES DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY GOMES DE MOURA, IMOBILIÁRIA CASA 

PRÓPRIA LTDA, EGUINALDO COSTA SIEBRA, ELISEU CERISARA, ELIEL 

DA COSTA SIEBRA, ESTER DA COSTA SIEBRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA SARMENTO VALE - 

OAB:OAB/MG 130407, REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - 
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OAB:OAB/MT 11.145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ARAUJO FREIRE 

FILHO - OAB:3477, ROBER CESAR DA SILVA - OAB:4.784-B/MT, RONI 

MURCELLI SILVA - OAB:8647/MT

 Vistos, etc.

Código: 1112588

Defiro o pedido de vistas dos autos, pelo prazo legal. (art. 107, II, do 

C.P.C.).

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de novembro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1068334 Nr: 54660-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLE RANE MIRANDA JULIO - 

OAB:21.175/MT, PITTER JOHNSON - OAB:15.980

 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, QUERENDO, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO DE FLS.88, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1054162 Nr: 48414-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESC, JSC, EDGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:16.438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS.56/57 NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 837569 Nr: 42364-27.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCB, JBR, KCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BO, LFDO, LFDO, BO, MLOR, GHOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:12.572/MT, JOSÉ ANTÔNIO ROSA - OAB:5.493/MT, JOSE 

ANTONIO ROSA - OAB:OAB/MT 5.494 ., KELEN GOMES DE OLIVEIRA 

POPESCU - OAB:18445, PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - OAB:10405 

MT, UNIJURIS - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA E ESTAGIO 

SUPERVISIONADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO ROSA - 

OAB:5493

 (...)Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Defiro o pedido da 

Defensoria Pública verificando a documentação do requerido MAURO 

LUCAS OLIVEIRA ROCHA para determinar a retificação do polo passivo no 

sentido de que o mesmo continuara a ser assistido pela instituição, 

entretanto, sem necessidade de assistência de sua genitora, vez que 

atingiu a maioridade civil.Determino ao Senhor Gestor que proceda com as 

devidas retificações na capa dos autos e junto ao distribuidor.Verifica-se 

que não houve a juntada de Certidão do Oficial de Justiça em relação ao 

cumprimento do mandado expedido às fls. 160, visando à intimação do 

requerido Gabriel na pessoa de sua genitora, portanto, tratando-se de 

audiência de instrução e julgamento, entendo por bem redesignar a 

presente audiência.Redesigno o presente ato para a data de 13/03/2019, 

às 13h00min.Saem intimados a parte autora e seu Advogado, bem como o 

Requerido MAURO LUCAS OLIVEIRA ROCHA e o Núcleo de Pratica 

Jurídica da Unic que defende os interesses da Menor Joana na qualidade 

de curador especial.Intimem-se as testemunhas arroladas pela Defensoria 

Pública às fls. 97.Saem intimadas as testemunhas arroladas pela parte 

autora RONIELY GOPNÇALBES SANTANA e JULIANE CARKA DIS SABTIS 

ARROLADAS Às fls. 167. A parte autora insiste da oitiva da testemunha 

DAVID DE JESUS DO CARMO JUNIOR, ficando a cargo da mesma em 

intima-lo.Em relação ao pedido de fls. 168 para representação da menor 

através da sua genitora por Advogado, cumpre indeferir o referido pleito 

uma vez que tecnicamente há conflito de interesse entre o pedido da 

genitora e sua filha menor, que permanecerá representada nos presente 

autos pelo Núcleo de Pratica da Unic.Intime-se o requerido Gabriel 

HENRIQUE OJEDA ROCHA na pessoa de sua genitora Bruna OjedaCiente o 

Ministério Público. Cumpra-se.Luis Fernando Voto Kirche Juiz(a) de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 833111 Nr: 38612-47.2013.811.0041

 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: FFDOES, BABF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMILIA LIMA GUEDES - 

OAB:OAB/MT 16.757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a patrona dra Rosemilia foi intimada para, em 5 dias, retirar 

documento expedido,e, após esse prazo o feito será remetido ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1142498 Nr: 28508-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGCM, CKMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA RUBIA PEDROSA E SILVA - 

OAB:23302/O, RODRIGO LUIS FERREIRA - OAB:20452/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN PETERSON DE 

CAMARGO - OAB:18.102/MT

 OCORRÊNCIAS:Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Verifico que o 

requerido não foi intimado pessoalmente para comparecer na audiência de 

instrução e julgamento; não tendo sido localizado mesmo após a pesquisa 

junto ao Sistema INFOSEG.

Determino a intimação do requerido para que compareça na próxima 

audiência, sob pena de revelia, por meio de Edital.Redesigno a apresente 

audiência para a data de 13/03/2019, 13h00min.Intime-se o seu 

Advogado.Saem intimada a parte requerente e sua Advogada.

Ciente o Ministério Público.Cumpra-se.Luis Fernando Voto Kirche Juiz(a) 

de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1226512 Nr: 13622-50.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELI MARCIA FITTIPALDI, JOSÉ DE JESUS 

RUAS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MORAES DE 

SOUZA - OAB:14032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Getúlio Antônio de Oliveira 

Júnior - OAB:OAB/MT 20906/O, Rodolfo Cesar Vasconcellos 

Moreira - OAB:OAB/MT 8.719, VITOR MARTINELLI DE MENDONÇA - 

OAB:13.082/MT
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 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 que apresente defesa no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 679 do C.P.C.), findo o qual seguirá o rito comum; iii) Em 

seguida, a intimação da parte Embargante, para se manifestar em igual 

prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 195215 Nr: 9025-58.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGDLV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUSA MARCON MATHEUS 

SILVÉRIO - OAB:OAB/MT 12762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:OAB/MT 3473A, Alexander Mazzer Cardoso - OAB:OAB/MT 

9749B, Paulo Sérgio Daufenbach - OAB:OAB/MT 5325

 Vistos, etc.

Código: 195215

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por GABRIEL 

GUSMÃO DE LIMA VISQUETTI em face de VALDIR VISQUETTI, a fim de 

receber os meses de janeiro, fevereiro e março de 2.017, bem como as 

prestações que se vencerem no curso da ação, pelo rito de coerção 

pessoal (art. 528 do C.P.C.), e o período de outubro de 2.005 a dezembro 

de 2.016 pelo rito expropriatório. (art. 523 do C.P.C.).

De acordo com a certidão de fls. 150 (19.04.2018), não foi possível intimar 

o executado pessoalmente para apresentar defesa em relação ao 

cumprimento de sentença pelo rito de coerção pessoal. (art. 528 do 

C.P.C.).

Em 10.04.2018 o Executado apresentou justificativa em relação ao 

cumprimento de sentença do rito de coerção pessoal (art. 528 do C.P.C.), 

deixando de se manifestar quanto ao cumprimento de sentença do rito 

expropriatório. (art. 523 do C.P.C.). (fls. 151/165)

Na certidão de fls. 168 (27.03.2018), o executado foi intimado na pessoa 

de sua esposa para apresentar defesa em relação ao rito expropriatório. 

(art. 523 do C.P.C.).

Na decisão proferida às fls. 171/174 apreciou-se a justificativa 

apresentada pelo executado, decretando – se sua prisão civil.

Na petição de fls. 176/182 o Executado requer: i) a devolução de prazo 

para interposição de medidas cabíveis, uma vez que o processo estava 

na Contadoria Judicial; ii) a nulidade de intimação do mandado de fls. 185 

(rito expropriatório), referente ao período anterior a 2.017, porque não 

houve sua intimação; iii) a prescrição das prestações alimentícias 

referentes ao período de 2.005 a 2.016. Com a petição vieram 

documentos. (fls. 183/186).

Vieram concluso os autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido por Gabriel Gusmão de 

Lima Visquetti em face de Valdir Visquetti, a fim de receber os meses de 

janeiro, fevereiro e março de 2.017, bem como as prestações que se 

vencerem no curso da ação, pelo rito de coerção pessoal (art. 528 do 

C.P.C.), e o período de outubro de 2.005 a dezembro de 2.016 pelo rito 

expropriatório. (art. 523 do C.P.C.).

Às fls. 176/182 o Executado requer: i) a devolução de prazo para 

interposição de medidas cabíveis, uma vez que o processo estava na 

Contadoria Judicial; ii) a nulidade de intimação do mandado de fls. 185 (rito 

expropriatório), referente ao período anterior a 2.017, porque não houve 

sua intimação; iii) a prescrição das prestações alimentícias referentes ao 

período de 2.005 a 2.016.

DA INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO

Pretende o Executado a declaração de prescrição em relação ao período 

do ano de 2.005 a 2.016, com fundamento no art. 206, §2.º do C.P.C.

O Exequente obteve a maioridade civil em 14.04.2016. (fls. 99).

A ação foi ajuizada em 04.05.2017 (fls. 83 – verso).

Considerando que o prazo de prescrição da pretensão para haver 

prestações alimentares prescreve em 02 (dois) anos (art. 206, § 2.º do 

Código Civil), e que entre ascendentes e descendentes, durante o poder 

familiar, não corre prescrição (art. 197, I, do Código Civil), pela data da 

obtenção da maioridade civil, evidencia-se a higidez do pedido do 

Exequente, ou seja, não há se falar em prescrição de qualquer prestação 

alimentar.

Por consequência, por entender ser desnecessária a intimação da parte 

Exequente (art. 10 do C.P.C.) para se pronunciar sobre o tema da 

prescrição, uma vez que essa matéria (prescrição) já é de conhecimento 

dela, tanto que na petição inicial se antecipou em dizer sobre a não 

prescrição das pensões alimentícias cobradas na execução na presente 

execução, rejeito a alegação de prescrição alegada pelo Executado.

 DA NULIDADE PROCESSUAL

A decisão que decretou a prisão civil do executado (fls. 171/174) fora 

publicada em 10.09.2018 (Apolo).

Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial na data de 10.09.2018, 

retornando em 20.09.2018.

A petição do executado alegando prescrição e nulidade processual fora 

protocolada em 18.09.2018.

De acordo com o art. 19, §2.º da Lei de Alimentos o recurso cabível contra 

a decisão que decreta prisão civil do devedor é agravo de instrumento, 

cujo prazo é de 15 (quinze) dias, conforme art. 1.003, § 5.º do C.P.C.

Desse modo, considerando que o prazo para recorrer da decisão que 

decretou a prisão civil do executado teve início em 11.09.2018 (primeiro 

dia útil após a publicação) e término em 01.10.2018:

 i) Declaro suspensa a eficácia da decisão que decretou a prisão civil do 

devedor (fls. 171/174), mediante baixa junto ao B.N.M.P.;

ii) Devolvo o prazo de 15 (quinze) dias para o Executado, para que possa 

apresentar utilizar das vias recursais em relação ao rito de prisão (art. 528 

do C.P.C.);

iii) Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o Executado, para que 

possa apresentar impugnação ao cumprimento de sentença (rito 

expropriatório), correspondente ao débito de R$ 364.270,05 (trezentos e 

sessenta e quatro mil reais e duzentos e setenta reais e cinco centavos), 

devidos no período de 10.2005 a 12.2016;

iv) Após a defesa nos autos, intime-se a parte Exequente, para se 

manifestar em 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de novembro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 819082 Nr: 25370-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA ALEXA FELIX DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DA SILVA ESTEVAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMARY MENEZES SOUZA 

KAWAKAMI - OAB:14905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) ROSEMARY 

MENEZES SOUZA para que devolva os autos no prazo de 3 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, incorrer em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e § 2º 

do CPC, bem como comunicação do fato à OAB para procedimento 

disciplinar e imposição de multa nos termos do § 3º do referido artigo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 790893 Nr: 44952-41.2012.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBTSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AACF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:12.741, SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - 

OAB:4.076/MT, SERGIO HARRY MAGALHAES - OAB:4.960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: carlos augusto custódio 

lima - OAB:15552/CE

 OCORRENCIAS:Dada a palavra ao Ministério Público: MM Juiz - Declino de 

minhas atribuições tendo em vista a inexistência de interesses a serem 
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tutelados pelo Ministério Público.DELIBERAÇÕES:Pelo MM. Juiz foi 

deliberado: Vistos, etc... Diante do teor da Certidão fls. 142, verifica-se 

que não há comprovação da intimação do requerido para a 

audiência.Oficie-se ao juízo deprecado solicitando informações no sentido 

de se saber se o requerido foi intimado para a presente audiência.Sai à 

parte autora e suas Advogadas devidamente intimadas.Após, venham 

conclusos.Ciente o Ministério Público.Cumpra-se.Luis Fernando Voto 

Kirche

Juiz(a) de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 895301 Nr: 26720-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELEIDE TAVARES DA SILVA, ROMARIO REINOSO 

MARTIM, JUCELEIDE TAVARES DA SILVA, MAURIEN REINOSO MARTIM, 

ALINE TAVARES MARTIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOÍLIO DE ANTONIO MARTIM MATHEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arihadiney Tavares Eugenio - 

OAB:16378/O, THATIANE ZAITUM CARDOSO - OAB:12.332 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a patrona da inventariante foi intimada, via telefone, para em 

5 dias retirar os documentos expedidos, e, após esses prazo os autos 

serão remetidos ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1239307 Nr: 17897-42.2017.811.0041

 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: CONDOMÍNIO BOUGAINVILLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUIZ CARLOS SARAIVA 

BECCARI, FERNANDA ELIZA PATRIAN BECCARI NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA NETO - 

OAB:OAB/MT 15.948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, FRANCINE GOMES PAVEZI - OAB:17162/O, ISABELLA 

FANINI FRANKLIN - OAB:22714/O, JAQUELINE PIOVESAN - OAB:23046, 

VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Mahon - 

OAB:OAB/MT 6363, MÁRCIO MONTENEGRO - OAB:OAB/MT 15.329

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR AS 

PARTES, NA PESSOA DE SEUS ADVOGADOS, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM A AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 19/12/2018 ÀS 15:15H, NA SEDE 

DESTE JUÍZO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 898848 Nr: 28945-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDS, EDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE EUSTAQUIO DUARTE - 

OAB:11.218-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsino o feito com intimação do patrono da parte exequente, para 

apresentar planilha atualizada do débito e requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias..

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 3336 Nr: 6943-98.1998.811.0041

 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: CONDOMINIO EDIFICIO PALÁCIO DO COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WALTER ROSEIRO COUTINHO, 

ROSEMARY ALCARAZ ORTA COUTINHO, WALTER ROSEIRO COUTINHO 

JUNIOR, MARCO ANTÔNIO ROSEIRO COUTINHO, KATIA REGINA 

COUTINHO PIRAVANO, REGINA ELIZABETH COUTINHO RIBARIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GIL LOPES - 

OAB:OAB-MT 6771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSEMARY ALCARAZ ORTA 

COUTINHO - OAB:3318-B/MT

 Impulsino o feito com intimação dos patronos das partes, para se 

manifestarem no prazo de 10 (dez) dias se concordam ou não com o 

pedido inicial (CPC, art. 642).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 86225 Nr: 1294-84.2000.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIPEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SIMÃO FERREIRA MARTINS 

- OAB:7520/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 apresentar planilha do débito no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 798, I, alínea “b”), sob pena de indeferimento da 

inicial.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1029937-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADALGISA DOMINGUES MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012921A (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT0012933A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMIRYS DOMINGUES MOREIRA (REQUERIDO)

G. D. M. G. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1029937-05.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ADALGISA DOMINGUES 

MACIEL REQUERIDO: GABRIEL DOMINGUES MOREIRA GALVAO, TAMIRYS 

DOMINGUES MOREIRA Vistos, etc. Defiro ao autor os benefícios da 

Justiça Gratuita nos termos do art. 98 do CPC e Lei n.º 1.060/50, bem 

como determino a tramitação do feito em segredo de justiça (art. 189, II do 

CPC). Dos informativos da inicial, extrai-se que o menor GABRIEL 

DOMINGUES MOREIRA GALVÃO, reside com a avó materna desde bebê, 

tendo em vista que os pais estão separados e cada um vive sua vida, 

sendo que o genitor se encontra em local incerto e não sabido. Alega que 

a genitora irá morar fora do país e a avó continuará com a guarda do 

menor. Deste modo, mesmo sem a realização de Estudo Social, resta 

claramente comprovados, os requisitos do “fumus boni iuris” e do 

“periculum in mora”, a justificar o deferimento da medida liminar, sobretudo 

quanto ao segundo requisito, a demora na prestação jurisdicional 

ocasionará gravame potencial ao menor, visto que se encontra com a avó 

desde bebê e ante a situação fática que evidencia prejuízo do infante e 

verificando ainda que o menor já se encontra na guarde de fato da avó 

materna. Da análise dos autos, mesmo em início de cognição, indubitável a 

ocorrência da probabilidade da existência do direito alegado, do perigo de 

dano irreparável e de difícil reparação para ao menor, não sendo menos 

verdadeiro que a medida judicial é reversível a qualquer momento. 

Ademais, há de se considerar que nos litígios relativos às crianças, 

notadamente naqueles que envolvam pedido de guarda e/ou sua 

modificação, o julgador deve ter vistas, sempre e, primordialmente, para o 

interesse do menor, buscando assegurar-lhe convívio social digno e 

favorável ao seu desenvolvimento enquanto pessoa. POSTO ISSO, não 
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podendo a criança ser objeto de negligência (CF, art. 227 e ECA, art. 5° e 

19), com fulcro no artigo 300, do CPC, antecipo a tutela e defiro a Guarda 

Provisória do menor GABRIEL DOMINGUES MOREIRA GALVÃO, a avó 

ADALGISA DOMINGUES MOREIRA, a quem nos termos do artigo 33 e §§, 

do ECA, defiro o direito/dever de representá-los em todos os atos da vida 

civil. Determino a realização de estudo psicossocial junto à residência das 

partes, no prazo de 30 (trinta dias). Determino a pesquisa INFOSEG do 

nome do requerido. Cientifique-se o Ministério Público. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 08 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037999-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO TEIXEIRA DA SILVA MATIAS OAB - SP219219 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. G. D. S. (RÉU)

L. E. G. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1037999-34.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 16341982, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

07/02/2019, às 13:40 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 8 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1032796-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. P. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT0012073A (ADVOGADO(A))

BRUNO FRANCA FERREIRA OAB - MT19154/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. V. J. G. (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 1032796-91.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 16331051 - "VISTOS, 

ETC. Compulsando os autos, verifico que o autor atendeu parcialmente as 

determinações contidas na decisão de ID. 15682898, assim, com 

desiderato de evitar o perecimento do direito da parte autora, faculto, o 

prazo de 5 (cinco) dias, para que seja cumprida integralmente o alusivo 

decisório, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o aludido 

interregno sem qualquer manifestação, certifique-se e, em seguida, 

conclusos. Por outro lado, atendida a determinação supra, após 

certificada a ocorrência, prossiga no cumprimento da decisão que se 

segue. (...)" Cuiabá/MT, 8 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1016968-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES NUNES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIKERLY JULIANE NUNES MARQUES (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 1016968-55.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o laudo 

de ID 15990928, impulsiono os autos para intimar a parte AUTORA a fim 

de, querendo e no prazo legal, sobre ele se manifestar e, após, para 

colher o parecer ministerial e irem conclusos. Cuiabá/MT, 8 de novembro 

de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034194-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA OAB - MT7590/B 

(ADVOGADO(A))

DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES OAB - MT19151/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. G. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1034194-73.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a 

correspondência devolvida e juntada no ID. 16405811, impulsiono os autos 

para intimar a parte AUTORA a fim de se manifestar no prazo legal. 

Cuiabá/MT, 8 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano 

Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007143-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT0022662A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. L. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1007143-24.2017.8.11.0041 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 

16405577 - "(...) Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos 

constam, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de 

Alimentos ajuizada por Ana Julia Pereira Lima, representada por sua 

genitora Nilza Pereira da Silva, em desfavor de Paulo Henrique Lima de Sá 

para condená-lo ao pagamento do valor correspondente a 35% (trinta e 

cinco por cento) do salário mínimo vigente, correspondente a R$ 333,90 

(trezentos e trinta e três reais e noventa centavos), devendo o valor ser 

colocado a disposição todo o dia 10 (dez) de cada mês, mediante depósito 

na conta da representante da requerente. Por conseguinte, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, DECLARO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito. Ciência ao Ministério Público. Condeno 

o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

assim aos honorários sucumbenciais, estes no valor correspondente a 

10% do proveito econômico obtido, considerando doze parcelas da 

obrigação alimentar ora fixada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe." 

Cuiabá/MT, 8 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 882564 Nr: 18318-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI FERNANDES, DOUGLAS FERNANDES PAIVA, 

MAIK DANILLO FERNANDES PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.014/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Tendo em vista o pleito de fls. 108/110, indefiro, por ora, o levantamento 

do valor total depositado nestes autos, na medida em que não restaram 

comprovadas quais as necessidades vitais e prementes que poderiam 

autorizar o levantamento antecipado da totalidade do valor informado à fl. 

119, deixado pelo falecido. Outrossim, tendo em vista os débitos de IPVA, 

licenciamento, seguro DPVAT, e multas, referentes ao veículo 

HONDA/NXR 150 BROS ESD, e débito referente a DARF, informados pela 

inventariante, às fls.108/110, defiro o levantamento da importância de R$ 

2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), quantia esta suficiente para quitar 

as mencionadas dívidas e, em consequência, determino a expedição do 

competente Alvará Judicial, em nome da inventariante.Ressalto que tal 

levantamento deverá ser efetuado pela inventariante e não pelo r. patrono 

do espólio, e esta deverá comprovar, nos autos, os pagamentos dos 

débitos, no prazo de 60 (sessenta) dias.Sem prejuízo, este feito deverá 

perquirir o seu curso normal, exigindo que a inventariante cumpra o já 

determinado na decisão de fl.31, no prazo de 20 (vinte) dias.De outro 

norte, expeça-se ofício ao Banco do Brasil, requisitando informações, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sobre eventuais valores depositados em favor 

do de cujus, a título de saldo de conta corrente, poupança, investimentos, 

aplicações financeiras, títulos de capitalização, seguro Ouro Cap, seguro 

Ouro Card, ou qualquer valor deixado pelo falecido.Consigne, no alusivo 

ofício que, sendo constatada a existência de saldo positivo em favor do 

falecido, a alusiva instituição deverá efetuar o depósito na Conta Única do 

Poder Judiciário, e, o Sr. Gestor deverá proceder com a vinculação dos 

valores.Por fim, em relação à dúvida quanto à existência de saldo em 

outras contas bancárias, proceda-se com a pesquisa pelo Sistema 

BacenJud, para a verificação da existência de valores em nome do 

falecido e, obtendo saldo positivo, deverá ser realizada sua transferência 

para a Conta Única do Poder Judiciário, cabendo ao Sr. Gestor expedir o 

necessá

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1172606 Nr: 41124-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B, VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO - OAB:9359 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, 

fornecer a certidão de casamento do requerido, possibilitando a expedição 

dos Mandados de Inscrição e Anotação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 424664 Nr: 8516-54.2010.811.0041

 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: MÁRCIA ANTONIA DIAS SPOSITO, LUIZ DE ARAÚJO 

LOUREIRO SPOSITO, ODETE APARECIDA BORGES DIAS, ADRIANA DIAS 

VIEIRA, FABIANO DIAS VIEIRA, ROSANA DIAS DUARTE, MARCELO DIAS 

VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO DIAS SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT, ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14234, MONNY V. VENICIA AGUIAR SILVA - OAB:OAB/MT 6.976, 

VALÉRIA C. MUNHOZ VIVAN - OAB:5956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON DUQUES DOS SANTOS 

- OAB:14234, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956/MT

 Inicialmente, constato que a petição de fls. 272/273 está apócrifa, razão 

pela qual, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o advogado 

supra a ausência, sob pena de desentranhamento do petitório.Por 

conseguinte, vislumbro que os requerentes Maria José (falecida), 

representada pelos seus herdeiros Adriana, Fabiano e Marcelo, Antônio 

José e Rosana, outorgaram poderes ao r. advogados, Dr.ª Monny V. 

Victor Coelho Aguiar Silva, inscrita na OAB/MT 6.976, Drª.Valéria Castilho 

Munhoz Vivan, inscrita na OAB/MT 5.956 e Dr.Elson Duques dos Santos, 

inscrito na OAB/MT 14.234, fls. 99/103, sendo que atualmente os poderes 

outorgados limitam-se aos n. procuradores Valéria e Elson, fl.630.À fl.210, 

ressai que a herdeira Márcia Antônia, diversamente dos demais, possui 

como advogado constituído nos autos, o profissional Dr.Eduardo Augusto 

Bordoni Manzeppi, inscrito na OAB/MT 9.203.Desta feita, determino a 

retificação no sistema e nas etiquetas frontais de todos os volumes 

destes autos, da habilitação correta dos requerentes e seus respectivos 

advogados, conforme supramencionado, inclusive no campo inventariado, 

haja vista a dissonância existente em alguns volumes, como também a 

desatualização dos procuradores constituídos.De outro norte, quanto à 

pretensão externada pela inventariante às fls.620/622, entendo que não 

merece acolhimento, haja vista que a legislação processual civil, em seu 

art.618, preconiza quais as atribuições terá o inventariante 

independentemente de autorização judicial, ressalvando o art.619 do 

mesmo codex, àquelas que somente poderão ser praticáveis com a 

concordância ou oitiva dos herdeiros e autorização judicial, e neste caso, 

depreende-se dos autos que a herdeira Marcia Antônia, se opõe ao 

postulado, fls.625/627, de maneira que indefiro. Por fim, determino a 

intimação da herdeira Márcia Antônia para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se quanto à retificação das primeiras declarações de 

fls.635/641, bem assim quanto aos esclarecimentos sobre os 

“demonstrativos de repasse” juntados pela inventariante às fls. 650/653

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 927858 Nr: 48137-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDCN, MACV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR PARZIANELLO - 

OAB:OAB/MT 16819, DANIELLE SILVA DIAS - OAB:18.133/O, 

JACQUELINE CANDIDO DE SOUZA - OAB:20282/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR PARZIANELLO - 

OAB:OAB/MT 16819, DANIELLE SILVA DIAS - OAB:18.133/O, 

MARCELA LEÃO SOARES - OAB:7.304-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista a manifestação do executado nas fls. 128/140, impulsiono os 

autos para intimar a parte exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se 

manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 777079 Nr: 30420-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA AGUIAR NETO, 

ANTONIO DE OLIVEIRA AGUIAR, MARIA LÚCIA AGUIAR, RUY OLIVEIRA 

AGUIAR, SONIA MARIA DE AGUIAR PACE, JOSE OLIVEIRA AGUIAR 

FILHO, VLADEMILCE ARRUDA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GILBERTO DE OLIVEIRA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRATA DOS SANTOS - 

OAB:13.675/MT, FABIO YEGROS PEREIRA - OAB:8.574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando o processo detidamente, entendo que, a princípio, preenche 

os requisitos legais para a concessão do benefício pretendido, razão pela 

qual o defiro.De outro viés, tendo em vista que não aportou aos autos o 

documento pessoal da Sra. Maria Lúcia, o qual comprova a relação de 
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parentesco com o falecido, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que 

referido documento seja juntado ao feito.Passando ao exame do 

requerimento de fl. 216, verifico que, após o encerramento do inventário 

do de cujus, foram encontrados valores deixados por este, à título de 

PASEP, na importância de R$ 8.024,08 (oito mil e vinte e quatro reais e oito 

centavos), quantia esta inferior à 500 OTN’s.Com isso, visando a 

celeridade na entrega jurisdicional, economia processual e a aplicação da 

máxima efetividade das normas, recebo o pleito de fl. 216 como pedido de 

Alvará Judicial, nos termos da Lei 6.858/80Depreende-se da normativa 

supra transcrita que, para o recebimento de valores devidos ao extinto e 

não pagos em vida, há a exigência de comprovação da condição de 

dependente habilitado perante o INSS do de cujus ou, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil.Nesta toada, determino a expedição de 

ofício ao INSS, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este juízo 

quem são os dependentes habilitados do de cujus Antônio Paiva.Com a 

resposta do INSS nos autos, intimem-se os requerentes para 

manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.Sem prejuízo, expeça-se ofício ao Banco do Brasil, 

requisitando informações, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre eventuais 

créditos depositados em favor do extinto, a título de PASEP.Consigne, no 

alusivo ofício que, sendo constatada a existência de saldo positivo, 

deverá ser efetuado o depósito na Conta Única do Poder Judiciário, 

devendo o Sr. Gestor proceder com a vinculação dos valores. Concedo o 

prazo de 15 (quinze) dias para que aportem aos autos as informações 

bancárias de cada um dos herdeiros.Intime-se e cumpra-se, expedindo o 

necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 27008 Nr: 7703-76.2000.811.0041

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA CATARINA BRANDÃO RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICIO DA COSTA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIONE MENDES DE PINHO - 

OAB:13267

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando o processo, constato que, à fl. 51, o juízo homologou o 

divórcio e a partilha de bens realizados amigavelmente pelas partes, onde 

o imóvel descrito no item 2 da petição inicial passaria a pertencer 

integralmente à Sra. Benedita Catarina Brandão.Conforme se depreende 

da descrição contida na exordial de fls. 5/10, o imóvel partilhado para a 

requerente possui as seguintes confrontações: “2- Um lote de terreno 

medindo 5,00m de frente para a Rua Jardim de Oliveira, atual Av. Brasil, nº 

1.720, Bairro Verdão, nesta Capital; 5,00m nos fundos, confinando com 

Francisco Pinto de Figueiredo; à direita confrontando com os vendedores 

e à direita com o comprador, medindo de ambos os lados 30,00m, havido 

em maior área, por compra da Prefeitura de Cuiabá, carta expedida em 

4/06/1948, transcrito sob o nº 18.703, às folhas 203, do livro 3-DCRI do 2º 

Ofício desta Capital, doc. Anexo;”.Outrossim, o documento juntado pela 

autora à fl. 113, consta o imóvel assim detalhado: “Lote de terreno situado 

no lugar denominado “Várzea do Ensaio”, 2º Distrito desta Capital, medindo 

5,00 metros de frente para a Rua Jardim de Oliveira, 5,00 metros de 

fundos confinando com Francisco Pinto de Figueiredo; a direita, confronta 

com os vendedores e à esquerda com o ora comprador, medindo de 

ambos os lados 30,00 metros. (...) Transcrição anterior:- do 2º serviço 

registral de Cuiabá-Mt., sob nº49.336, fls. 216, do livro 3-AJ, em 

08/11/1973”.Com isso, vislumbro que, embora as descrições não sejam 

completamente idênticas, estas referem-se ao mesmo imóvel, razão pela 

qual, nos termos do art. 494, II do Código de Processo Civil, defiro o pleito 

de fls. 98/102, a fim de retificar a decisão de fls. 51, tão somente para 

corrigir a homologação no que tange a matrícula do imóvel descrito no item 

2 da petição inicial de fls. 5/10 e, em decorrência, determino a expedição 

de novo Formal de Partilha, a fim de constar a matrícula nº 28.761 no 

citado imóvel.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1062157 Nr: 51951-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACRS, SRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZA RIVAROLA ROCHA - 

OAB:5.896/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente a fim de promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, indicando 

bens à penhora e/ou adotando providência efetiva e apta ao 

prosseguimento da execução, sob pena de extinção, nos termos do 

Provimento nº 84/2014-CGJ, ficando-lhe assegurado o direito de retomar a 

execução, por meio de petição instruída com a Certidão de Crédito a ser 

expedida, assim que encontrados bens passíveis de constrição, nos 

termos do referido provimento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009173-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CHRISTINA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

RODRIGO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA DA SILVA OAB - MT21753/O (ADVOGADO(A))

JACKELINE DAYANE DA SILVA PEDRAZA OAB - MT25151/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALVO DOS ANJOS LIMA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1009173-95.2018 VISTOS, ETC. Analisando os autos, verifico 

que o inventariante encartou ao feito certidão de inexistência de 

testamentos deixados pelos de cujus, ID. 14477844, apresentou as 

primeiras declarações, ID. 14684483, Certidão Positiva de Débitos perante 

a PGE, ID. 14684535 e negativas da Fazenda Pública Federal e do 

Município de Cuiabá, ID´s 14684544 e 14684555. Também encartou 

comprovante da propriedade do imóvel inventariado, ID. 14684573, p. 1-9, 

todavia, necessário que acoste ao feito a matrícula atualizada do imóvel, 

para tanto, concedo o prazo de 15 dias. No que atine a certidão fiscal 

positiva, aparenta-se que o inventariante efetuou o parcelamento do débito 

e já o quitou, ID. 14684604, devendo encartar ao feito a necessária 

Certidão Negativa. No mais, verifico que apenas a herdeira Débora 

manifestou-se nos autos, ocasião em que impugnou a qualidade de Maria 

Lourdes da S. Lima, arrolada como meeira do extinto, sob o argumento de 

que se encontravam separados de fato há mais de 20 anos, ID. 15017290. 

Todavia, antes de analisar a pretensão suso, determino que sejam citados 

o cônjuge e demais herdeiros qualificados nos autos, para que se 

manifestem quanto às primeiras declarações, podendo, se dela discordar, 

apresentar impugnação, na forma do artigo 627 do CPC, no prazo comum 

de 15 dias. Intime-se a Fazenda Pública Estadual, que deverá, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar-se sobre os valores atribuídos aos bens 

descritos nas primeiras declarações (CPC, art. 629), e, se deles discordar, 

poderá acostar aos autos provas de cadastro imobiliário, ou atribuir 

valores, que poderão ser aceitos pelos demais interessados (art. 634 do 

CPC), mediante manifestação expressa. Após, volvam-me conclusos para 

análise da impugnação já apresentada nos autos, ID. 15017290 e demais 

deliberações necessárias. Por conseguinte, considerando que é 

incumbência do inventariante administrar a herança até posterior partilha 

de bens, não podendo dispor de qualquer valor, o que inclui os frutos 

colhidos com o aluguel do imóvel objeto de partilha, intime-se o 

inventariante para que deposite em juízo todos os valores recebidos com a 

locação do imóvel, devendo, ainda, o Sr. Gestor providenciar a vinculação 

a uma subconta deste processo. Outrossim, no mesmo prazo, deverá o 

inventariante prestar esclarecimentos no tocante as alegações relativas a 

inclusão indevida da Sr.ª Maria Lourdes como meeira nestes autos de 

inventário, advertindo-o que é dever não somente dele mas de todos os 

participantes do processo, expor os fato de acordo com a verdade, sob 
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as penas da lei, inclusive, na sua remoção do encargo de inventariante. 

Por fim, considerando os valores atribuídos aos bens nas primeiras 

declarações, defiro, por ora, os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, com fundamento no artigo 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 08 de novembro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1033152-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER XAVIER DE ALCANTARA (REQUERENTE)

JONY XAVIER DE ALCANTARA (REQUERENTE)

JOSEFINA XAVIER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0019291A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OCIDE JEORGE DE ALCANTARA (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. 1033152-86.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cuida-se de 

Alvará Judicial apresentado por Josefina Xavier da Silva Alcântara, 

Fagner Xavier de Alcântara, Jony Xavier de Alcântara, todos qualificados 

nos autos, visando o recebimento do crédito atinente FGTS e PIS, 

depositados na Caixa Econômica Federal, não recebidos em vida pelo de 

cujus Ocides Jeorge de Alcantara, esposo e genitor dos interessados. Ao 

final, postulam a remessa de ofício à instituição bancária mencionada, com 

o desiderato de obter o saldo existente em favor do extinto, bem assim a 

expedição do alvará de levantamento, além da concessão dos benefícios 

da justiça gratuita. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o 

Relatório. Decido. Inicialmente, verifico que os interessados pretendem a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que 

não possuem condições de arcar com as custas do processo, sem 

prejuízo do seu próprio sustento. Entretanto, nas ações em que se 

pretende a expedição de Alvará, que tenham por objeto os direitos 

deixados pelo de cujus, deve-se levar em consideração, para a análise do 

requerimento de justiça gratuita, a quantia a ser recebida pela requerente, 

e não a capacidade do próprio interessado, vez que as custas 

processuais e demais despesas serão suportadas pelo valor que se 

pretende receber, razão pela qual, postergo a apreciação do pedido de 

assistência gratuita para momento posterior. Pois bem, necessário 

salientar que a Lei n.º 6.858/80, a qual dispõe sobre o pagamento, aos 

dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares, pontua em seu artigo 1° que: Art. 1º - Os valores 

devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas 

individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de 

Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Depreende-se da normativa supra transcrita que, para o 

recebimento de valores devidos ao extinto e não pagos em vida, há a 

exigência de comprovação da condição de dependentes habilitados 

perante a previdência social, ou, na sua falta, aos sucessores previstos 

na lei civil. Nesta toada, determino a expedição de ofício ao INSS, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este juízo quem são os 

dependentes habilitados do de cujus Ocides Jeorge de Alcantara. Com a 

resposta do INSS nos autos, intimem-se os requerentes para 

manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito. Sem prejuízo, expeça-se ofício à Caixa Econômica 

Federal, requisitando informações, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre 

eventuais créditos depositados em favor do extinto, a título de FGTS e PIS. 

Por conseguinte, em relação à alegação de existência de saldo em conta 

bancária, proceda-se com a pesquisa pelo Sistema BacenJud, para a 

verificação da existência de valores em nome do falecido. Consigne, no 

alusivo ofício que, sendo constatada a existência de saldo positivo, 

deverá ser efetuado o depósito na Conta Única do Poder Judiciário, 

devendo o Sr. Gestor deverá proceder com a vinculação dos valores. 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Cuiabá/MT, 08 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: 1011759-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGIA FABIOLA DE SOUZA LEITE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO(A))

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS (IMPETRADO)

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante desses 

fundamentos, DENEGO A SEGURANÇA e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Encaminhe-se 

cópia desta sentença à autoridade Impetrada para os devidos fins. 

Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme inteligência do 

§1º, art. 14, da Lei n. 10.016/09. Sem custas processuais e nem 

honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas pertinentes. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000489-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMELINA OLIVEIRA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT0018331A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006718-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JUAREZ DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES TEIXEIRA OAB - MT0018512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Detran MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 
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INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Por essas 

considerações, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem 

honorários, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022988-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS E SILVA FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT15341-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (IMPETRADO)

Diretor do IBADE-Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Desse modo, 

demonstrada a necessidade de dilação probatória que o caso requer, seja 

para realização de perícia, inquirição de pessoas ou juntada de 

documentos de convicção pessoal do magistrado, o que vedado em sede 

mandamental, fica ressalvada a possibilidade do impetrante se valer das 

vias ordinárias para discutir a questão com afinco. Com essas 

considerações, DENEGO o mandado de segurança com fulcro no § 5º do 

artigo 6º da lei 12016/09, via de consequência extingo os autos sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I e VI do Codex Adjetivo 

Civil. Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade impetrada para os 

devidos fins. Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme 

inteligência do §1º, art. 14, da Lei n. 10.016/09. Sem custas processuais e 

nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes. P.I.C .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: 1021043-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HUMBERTO MENDES LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO TELES VALENCA OAB - PE35178 (ADVOGADO(A))

WAGNER TEIXEIRA DOS SANTOS OAB - PE15555 (ADVOGADO(A))

JOSE ROMERO RODRIGUES LEITE JUNIOR OAB - PE18960 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HUMBERTO MENDES LEITE OAB - PE35854 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Por essas 

considerações, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

Condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.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: 1006193-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA FATIMA DE ROMA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025280-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO BOTAN (IMPETRANTE)

SIMONE BOTAN MARINHO (IMPETRANTE)

ONOFRE PEDRO BOTAN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT0012815A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005859-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195/O-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT0016839A (ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT0014887A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 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, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária, o imposto de renda e o valor já liquidado na 

folha salarial, observando-se ainda a prescrição das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu à propositura deste feito. Ademais, a 

incidência da perda apurada recairá sobre todas as verbas percebidas 

pela parte autora no período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei. Quanto à atualização do valor, 

aplica-se o Tema 905 do STJ, referente a servidores e empregados 

públicos [3]. Sem custas. Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste momento o 

percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do CPC. Não 

havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para 

reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. 

P.I.C.OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 
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Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030901-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARA MENEGATI (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 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. Processo em fase de 

liquidação de sentença por arbitramento. Para tanto, intimem-se as partes 

para que, no prazo sucessivo de 30 dias, apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos (art. 510, CPC), inclusive os documentos, 

eventualmente, solicitados pela parte exequente. Oportunamente 

deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito para a realização 

dos cálculos, observando-se, no que couber, o procedimento da prova 

pericial. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002319-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT0004903A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT (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: "Visando a segura análise da necessidade 

de instrução processual e, ainda em observância aos princípios da 

não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na legislação 

processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes para, no prazo 

de 15 dias, especificarem as provas que, eventualmente, pretendem 

produzir na contenda, indicando a relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato controvertida, bem como, justificando ainda 

sua adequação e pertinência para o deslinde do caso sub judice."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037034-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIRA PATRICIA MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT0008360A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Ante ao exposto, DECLINO da 

competência para processar e julgar a presente lide em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública desta Comarca. Remetam-se os autos ao 

juízo competente, promovendo-se as baixas necessárias. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002681-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA APARECIDA FERREIRA DAMASCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, querendo, impugnar a 

contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017383-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN PETERSON DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO PEIXOTO BOTELHO OAB - MT15172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:"É o sucinto relato. Decido. Compulsando os 

autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no 

tocante a análise explicitada no comando judicial invectivado, posto que 

foram devidamente sopesados neste os aspectos pertinentes da 

controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, consoante os 

elementos de convicção insertos na liça. Isto posto, ausentes as 

hipóteses legais que autorizariam provimento dos presentes embargos, 

rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial embargado, tal como 

foi lançado. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011976-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELENE DE REZENDE E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Vistos etc. Processo em fase de 

liquidação de sentença por arbitramento. Para tanto, intimem-se as partes 

para que, no prazo sucessivo de 30 dias, apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos (art. 510, CPC), inclusive os documentos, 

eventualmente, solicitados pela parte exequente. Oportunamente 

deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito para a realização 

dos cálculos, observando-se, no que couber, o procedimento da prova 

pericial. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação 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)
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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:"Vistos etc. Visando a segura apreciação 

do pedido de AJG formulado na inicial, determino que a parte autora seja 

intimada para, no prazo de 15 dias, trazer aos autos, comprovante da 

condição financeira noticiada na espécie. Após, conclusos com urgência. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002377-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:"Isto posto, ausentes as hipóteses legais 

que autorizariam provimento dos presentes embargos, rejeito-os, devendo 

permanecer o comando judicial embargado, tal como foi lançado. Intime-se. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027319-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MORAIS DE ANDRADE OAB - SP182604 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, querendo, impugnar a 

contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005400-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BATISTA FRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:"Vistos etc. 

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento. Para tanto, 

intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente. 

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se."

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 807296 Nr: 13768-33.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CESAR FRANÇA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Considerando a petição de fls. 108/109, intimo a parte autora para, 

querendo, manifestar-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1261080 Nr: 24744-60.2017.811.0041

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES NUNES CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA VIANA DE 

VASCONCELOS SOARES - OAB:20455/B, AMANDA VIANA DE 

VASCONCELOS SOARES - OAB:PROC DO MUN

 Autos n.º 1261080 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 832015 Nr: 37629-48.2013.811.0041

 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: ROSICLEY PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOVANIL EMILIO DE SOUZA - 

OAB:5064 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

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 da concessão da gratuidade de justiça.

Após, transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as cautelas de praxe.

P.I.C.

 Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1346666 Nr: 19099-20.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NATIVIDADE DA SILVA FRUTUOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:9271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que nos autos cód. 892049, já foi iniciada a fase de 

liquidação de sentença por arbitramento, intimem-se os autores para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que entenderem de direito.

Intimem-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.: 375544 Nr: 11693-60.2009.811.0041

 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: NILCELI CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para tomar ciência acerca do 

Laudo Pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 865692 Nr: 6139-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA CÉLIA OLIVEIRA BRITTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:15.914/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162,§4° do CPC, impulsiono este autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033992-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ROBERTO SERRA LYRIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO OAB - MT0013595A 

(ADVOGADO(A))

DIMAS SIMOES FRANCO NETO OAB - MT13594/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

PAULENES CARDOSO DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

BRUNO BECKER (LITISCONSORTES)

THIAGO CICERO SERRA LYRIO (LITISCONSORTES)

ELMUCIO JACINTO MOREIRA (LITISCONSORTES)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para querendo, 

apresentar impugnação nos autos do processo acima identificado. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036560-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. TRANSPORTES DE CARGAS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT10833/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente da Gerência de Monitoramento e suporte à fiscalização de 

trânsito (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: Diante do exposto, 

CONCEDO A LIMINAR para determinar a imediata reativação da inscrição 

estadual da Impetrante e os credenciamentos que consequentemente 

foram suspensos. Expeça-se mandado, que deverá ser cumprido por 

Oficial de Justiça Plantonista, se necessário. 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). Intimem-se. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034540-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DA COSTA & PACIFICO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DIAS OAB - MT16127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA 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: Diante do exposto, 

CONCEDO A LIMINAR para determinar a imediata reativação da inscrição 

estadual da Impetrante e os credenciamentos que consequentemente 

foram suspensos. Expeça-se mandado, que deverá ser cumprido por 

Oficial de Justiça Plantonista, se necessário. 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). Intimem-se. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036774-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSNEIDE COSTA SALES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN MT (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 
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Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, comprovando nos autos. DECISÃO: Posto isto, CONCEDO A 

LIMINAR para o fim de que seja permitido à Impetrante obter o CRLV do 

veículo descrito na inicial, Uno Vivace 1.0 flex, cor branca, placas OBJ- 

9241, 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. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037136-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERARQUICO SILVA TEIXEIRA (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)

 

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, intime-se a parte Requerente para, nos 

termos do artigo 321 do Novo Código de Processo Civil, emendar a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, colacionando cópia do Requerimento 

Administrativo de Concessão do Benefício Previdenciário protocolado junto 

ao INSS, sob a pena de indeferimento, nos termos do parágrafo único do 

mesmo artigo. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038361-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN GISELLE GARCIA CAMARA GUIMARAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA VIEIRA OAB - MT21038/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: 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: Posto isto, CONCEDO A 

LIMINAR para o fim de que seja permitido à Impetrante obter o CRLV do 

veículo descrito na inicial, marca/modelo, FORD FIESTA 1.6 FLEX, 

ano/modelo 2013/2013, placa OBG-2453 de Cuiabá/MT, cor BRANCA, 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. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037986-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALETEIA DE FATIMA NEGRAO MARCELO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT0014599S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT (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: Posto isto, CONCEDO A 

LIMINAR para o fim de que seja permitido à Impetrante obter o CRLV do 

veículo descrito na inicial, Placa OBG 2453, 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. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1038517-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (EXECUTADO)

 

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, intime-se a parte Requerente para, nos 

termos do artigo 321 do Novo Código de Processo Civil, emendar a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, colacionando cópia do Requerimento 

Administrativo de Prorrogação de Concessão do Benefício Previdenciário 

protocolado junto ao INSS, sob a pena de indeferimento, nos termos do 

parágrafo único do mesmo artigo. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036628-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A C DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

A C DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI OAB - SP0370390A 

(ADVOGADO(A))

ARTHUR GOUVEIA MARCHESI OAB - MT24896/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita. DECISÃO: Vistos, etc. Considerando a 

deliberação contida nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 

1.163.020/RS (2009/0205525-4), bem como a decisão no Expediente n. 

0154436-41.2017.8.11.0000 pelo Presidente do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, determino a suspensão da presente ação até ulterior 

decisão do Superior Tribunal de Justiça. Expeça-se o necessário. 
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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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038785-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR FERREIRA BRODA (REQUERENTE)

OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES OAB - MT0004156A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

6 SERVICO NOTARIAL REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSC 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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: Vistos, etc. Cumpra-se a 

presente Carta Precatória servindo-se este como mandado. Cumprida esta 

determinação e certificada pelo oficial de justiça, devolvam-se os autos à 

Comarca de origem. Consignando, desde já, votos de estimas e 

considerações. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035967-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R.M AGRICOLA LTDA - ME (IMPETRANTE)

MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN OAB - MT4501/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL (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: Vistos, etc. Não obstante 

os motivos que calcam a pretensão do Impetrante, “in casu”, verifica-se 

imprescindível a manifestação do Impetrado para apreciação do pedido de 

liminar. Assim, intime-se o Impetrado o para, no prazo de 72 (setenta e 

duas) horas, prestar informações e colacionar documentos, sem prejuízo 

de posterior prazo de defesa. Apresentadas as informações, venham-me 

os autos conclusos imediatamente, para a apreciação do pedido de tutela 

provisória. 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: 1022517-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES SARTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE OAB - MT0012468A 

(ADVOGADO(A))

JOSE RIZKALLAH JUNIOR OAB - MS0006125A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

DELEGADO GERAL DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BARBOSA SANTOS OAB - DF13147 (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita. DECISÃO: Vistos, etc. Em atenção à decisão 

proferida pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso no Agravo de 

Instrumento n. 1008177 26.2018.8.11.0000, em que concedeu a liminar 

para determinar ao Impetrado que designe nova data para a realização da 

fase subsequente pelo Impetrante, e considerando que a decisão não 

pôde ser efetivamente cumprida (Id. 15053749), reitero a determinação 

para que o Impetrado designe nova data para a realização das demais 

fases do certame. Expeça-se o necessário. Intimem-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: 1038862-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA CINTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita: Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração com 

Efeito Modificativo em face da decisão prolatada nos autos. Intime-se o 

embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sobre os embargos opostos (CPC, art. 1.023, §2.). Após, voltem-me os 

autos conclusos. Intimem-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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005805-69.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE APARECIDA JACINTA GUILHEN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247/O-O (ADVOGADO(A))

ademar coelho da silva OAB - MT14948/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR 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 a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Por todo o exposto, com fundamento 

no art. 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/09, CONCEDO PARCIALMENTE A 

SEGURANÇA para o fim de que seja permitido ao Impetrante obter o CRLV 

do veículo descrito na inicial, placa NPO 1787, 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, confirmando a liminar ora deferida. Por consequência, JULGO 

O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, 

da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 

12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo 

grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011843-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA (IMPETRANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT0009098A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Por consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, 

da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 

12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo 

grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033011-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA DA SILVA BITTENCOURT (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita: Assim, com base nas considerações acima expostas, 

INDEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, com fundamento no 

artigo 99, §2° do Código de Processo Civil cumulado com o artigo 5° inciso 

LXXIV da Constituição Federal. Intime-se a Requerente para efetuar o 

pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do processo sem o julgamento do mérito e cancelamento da 

distribuição (CPC, arts. 290, c/c, 485 inciso X). 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037009-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA XAVIER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE OAB - MT23804/O (ADVOGADO(A))

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519/O (ADVOGADO(A))

HELIENNE VALERIA LIMA DA SILVA OAB - MG173705 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E 

SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BARBOSA SANTOS OAB - DF13147 (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita: Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração com 

Efeito Modificativo em face da decisão prolatada nos autos. Intime-se o 

embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sobre os embargos opostos (CPC, art. 1.023, §2.). Após, voltem-me os 

autos conclusos. Intimem-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: 1035979-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA HENRI MESQUITA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A 

(ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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, estando os pressupostos do artigo 300 do 

CPC satisfeitos, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida pela parte 

Autoridade. Nos termos do artigo 98 do CPC, presumo como verdadeira a 

insuficiência de recursos da Parte Requerente para o pagamento das 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios e por 

consequência, concedo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, até 

que se prove o contrário das informações exaradas. Citem-se as partes 

promovidas para apresentar defesa nos autos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se com urgência por meio de Oficial de Justiça plantonista. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019662-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SARA SUELY ATTILIO CAPOROSSI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI CRISTINA OSHITANI OAB - MT6079/O (ADVOGADO(A))

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT0006183A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Thiago França Cabral - Secretário Municipal de Mobilidade Urbana 

(IMPETRADO)

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal CNPJ - 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)

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: Por todo o exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, 

da Lei n.º 12.016/09, CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de que seja 

permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placa 

NUG 5166, 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, e declaro nula tão somente 

as multas DETRAN-111100- BPM0129685-5185/01, 111100- 

BPM0111955-5185/01, 111100- BPM0098445-7366/02, 111100- 

BPM0098446-6599/02, confirmando a liminar ora deferida. Por 

consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se cópia desta decisão, 

encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a 

teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima 

mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou 

não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. 

Sem custas e honorários. P.I.C. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037096-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCCIANE TITO PINHEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC FERNANDO DA CRUZ OAB - MT20779/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita. DECISÃO: Por consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, 

da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 

12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo 

grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038249-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATIVIDADE VIEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT0010405A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA DE CUIABA (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: Vistos, etc. HOMOLOGO, para que opere seus 

jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, formulada pela Parte 

Impetrante em Id. 16356344 destes autos do Mandado de Segurança que 

NATIVIDADE VIEIRA GOMES, impetrou contra ato do ESTADO DE MATO 

GROSSO. Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, 

com fundamento no artigo 485, VIII do NCPC. Sem custas e honorários. 

Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as 

respectivas baixas. Expeça-se o necessário. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1097161 Nr: 9367-83.2016.811.0041

 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: MARCOS ROBERTO MOREIRA, CONCEIÇÃO DE MARIA 

BRAGA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DA SAUDE 

ESTADUAL, GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - GESTÃO PLENA 

(AMBITO ESTADUAL), MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO 

GROSSO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ZAMPORONI BRANCO - 

OAB:2062/RO, LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - OAB:2062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte requerente para, querendo, 

apresentar contrarrazões acerca do recurso apresentado nas fls.34/36. 

Certifico que apesar de intimada a PGM não manifestou-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 753211 Nr: 5097-55.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIANMARCO COSTABEBER - 

OAB:OAB/PR 56.120

 Retifico a certidão de fls. 496, tornando-a sem efeito. Impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar a parte executada para cumprir a decisão de 

fls. 321 ou requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 332828 Nr: 3637-72.2008.811.0041

 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: GRACILIANO LINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 

GESTÃO PLENA, GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - GESTÃO 

PLENA (AMBITO ESTADUAL), MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PATRICIA SALGADO - 

OAB:13260/MT, ELICÁSSIA DE ARRUDA JAUDY SIQUEIRA - 

OAB:4.672/MT, HERMAN BEZERRA VELOSO - OAB:5.259/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORGIVAL VERAS DE 

CARVALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROCUR.EST., JOSÉ ANTONIO 

ROSA - PROC. GERAL DO MUNICÍPIO - OAB:5.493, USSIEL TAVARES 

DA SILVA FILHO - PROC. MUNICIPAL - OAB:3150 A/MT

 Certifico que a petição inicial foi assinada pelos advogados Herman 

Bezerra Veloso e Elicássia de Arruda Jaudy Siqueira, porém não foi 

juntada procuração ad judicia.

À fl. 79, a causídica Elicássia substabeleceu com reservas os poderes a 

Claudia Patrícia Salgado. Às fls. 121/122, a nova advogada requereu 

execução de sentença dos honorários de sucumbência.

Intimada a se manifestar, Dra. Claudia juntou a petição de fl. 145, onde 

informa que não conseguiu contato com o requerente para obter 

instrumento procuratório, alegando ainda que entrou nos autos por meio 

de substabelecimento e que o processo está pendente apenas de 

execução de honorários. Requer, por fim, a expedição de RPV a seu 

favor.

Assim, intimo os advogados Herman Bezerra Veloso e Elicássia de Arruda 

Jaudy Siqueira para, no prazo de 05 dias, se manifestarem quanto fatos 

aqui narrados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 391329 Nr: 27046-43.2009.811.0041

 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: MÔNICA HELENA PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WYLERSON VERANO DE A. 

SOUSA - PROC. ESTADO - OAB:3968-MT

 Vistos, etc.

Noticia Parte Autora pela petição de fls. 320/321 (doc. fls.322/324) que, 

não obstante a prolação de decisão liminar e diversas outras 

determinações, o Requerido não está cumprindo-a, pois, deliberadamente 

até o momento não providenciaram a assistência médica conforme 

determina a liminar.

Assim, requereu o bloqueio de valores junto à conta única do Requerido e 

sua imediata transferência para a conta bancária do fornecedor, para que 

este possa disponibilizar o insumo pleiteado.

Ora, ante a inércia do Estado, a quem compete viabilizar a assistência à 

saúde de seus administrados, com absoluta prioridade para a saúde dos 

que se encontram em situação especialmente grave, cumpre ao Poder 

Judiciário impor ao ente da Administração o cumprimento desta obrigação, 

entregando o provimento devido.

 A Constituição Federal ao garantir determinadas prerrogativas aos 

cidadãos, forneceu, também, meios para que esses direitos fossem 

efetivos, instrumentos de exigência das prestações oriundas dos direitos 

fundamentais. Nesse âmbito se insere, inclusive, a possibilidade do 

bloqueio de valores, que não consiste em afronta ao princípio da 

separação dos poderes, mas se insere no sistema de medidas para 

assegurar o cumprimento das garantias ditadas pela Carta Maior.

 Assim, o direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da Carta 

Superior, alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que 

provocado, valer-se dos meios adequados para impor à Administração o 

cumprimento dos deveres que lhe cabem.
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 Os direitos e garantias fundamentais devem ser passíveis de exercício 

imediato, de forma ampla e eficaz, razão pela qual não se pode deixar o 

cidadão à mercê da organização administrativa para receber as 

prestações dessa natureza, sobretudo quando os bens sob iminência de 

dano são de natureza essencial, como ocorre no âmbito da saúde.

 Desse modo, comprovada a imprescindibilidade de do medicamento 

pleiteado, este deve ser fornecido de forma imediata e irrestrita, sendo 

que a inércia do Requerido autoriza a providência requerida pela Parte 

Autora.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente no 

sentido de ser cabível a imposição judicial à Administração Pública de 

fornecer assistência médica aos administrados, admitindo, inclusive, o 

bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões relativas à 

matéria, confira:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES 

PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A 

REQUERIMENTO DA PARTE. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL 

SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. I - Esta Corte, ao 

julgar o Recurso Especial n. 1.069.810/RS, submetido ao rito do art. 543-C, 

firmou entendimento segundo o qual são legítimas as medidas cautelares 

deferidas pelo magistrado com o objetivo de assegurar a ordem de 

fornecimento àqueles cidadãos que deles dependem, inclusive a ordem de 

bloqueio/sequestro de verbas públicas. II - O Agravante não apresenta, no 

regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. 

III - Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no RMS: 43072 GO 

2013/0199150-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de 

Julgamento: 18/06/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

29/06/2015)

Posto isto, DEFIRO o bloqueio judicial via BACENJUD junto à conta do 

Requerido, observados os termos do Provimento n. 02/2015-CGJ, no valor 

de R$ 1.575,00 (mil quinhentos e setenta e cinco reais), valor necessário 

para a compra do insumo pleiteado, com posterior transferência para a 

conta única do Poder Judiciário.

 Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de Conta Única 

do Tribunal de Justiça, para que proceda o rastreamento e vinculação do 

valor aos presentes autos.

Na sequência, intime-se a fornecedora DROGARIA CAVALARI EIRELI - ME, 

CNPJ: 28.863.471/0001-42, para fornecer os insumos pleiteados, sob a 

garantia dos valores aqui bloqueados.

Realizada a prestação de contas, voltem-me os autos conclusos para a 

expedição de alvará em favor do profissional. E na mesma oportunidade, 

intime-se o requerido para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do art. 11, §4º, do Provimento n. 02/2015-CGJ.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se com urgência

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 778145 Nr: 31540-43.2012.811.0041

 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: LEOMAR SIPRIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

Noticia Parte Autora pela petição de fls. 139/140 (docs. fls. 141/144) que, 

não obstante a prolação de sentença, o Requerido não está cumprindo-a, 

pois, deliberadamente até o momento não providenciou a assistência 

médica conforme determina a decisão.

Assim, requereu o bloqueio de valores junto à conta única do Requerido e 

sua imediata transferência para a conta bancária do fornecedor, para que 

este possa fornecer o insumo pleiteado.

Ora, ante a inércia do Estado, a quem compete viabilizar a assistência à 

saúde de seus administrados, com absoluta prioridade para a saúde dos 

que se encontram em situação especialmente grave, cumpre ao Poder 

Judiciário impor ao ente da Administração o cumprimento desta obrigação, 

entregando o provimento devido.

 A Constituição Federal ao garantir determinadas prerrogativas aos 

cidadãos, forneceu, também, meios para que esses direitos fossem 

efetivos, instrumentos de exigência das prestações oriundas dos direitos 

fundamentais. Nesse âmbito se insere, inclusive, a possibilidade do 

bloqueio de valores, que não consiste em afronta ao princípio da 

separação dos poderes, mas se insere no sistema de medidas para 

assegurar o cumprimento das garantias ditadas pela Carta Maior.

 Assim, o direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da Carta 

Superior, alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que 

provocado, valer-se dos meios adequados para impor à Administração o 

cumprimento dos deveres que lhe cabem.

 Os direitos e garantias fundamentais devem ser passíveis de exercício 

imediato, de forma ampla e eficaz, razão pela qual não se pode deixar o 

cidadão à mercê da organização administrativa para receber as 

prestações dessa natureza, sobretudo quando os bens sob iminência de 

dano são de natureza essencial, como ocorre no âmbito da saúde.

 Desse modo, comprovada a imprescindibilidade de do procedimento 

médico pleiteado, este deve ser fornecido de forma imediata e irrestrita, 

sendo que a inércia dos Requeridos autoriza a providência requerida pela 

Parte Autora.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente no 

sentido de ser cabível a imposição judicial à Administração Pública de 

fornecer assistência médica aos administrados, admitindo, inclusive, o 

bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões relativas à 

matéria, confira:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES 

PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A 

REQUERIMENTO DA PARTE. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL 

SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. I - Esta Corte, ao 

julgar o Recurso Especial n. 1.069.810/RS, submetido ao rito do art. 543-C, 

firmou entendimento segundo o qual são legítimas as medidas cautelares 

deferidas pelo magistrado com o objetivo de assegurar a ordem de 

fornecimento àqueles cidadãos que deles dependem, inclusive a ordem de 

bloqueio/sequestro de verbas públicas. II - O Agravante não apresenta, no 

regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. 

III - Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no RMS: 43072 GO 

2013/0199150-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de 

Julgamento: 18/06/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

29/06/2015)

Posto isto, DEFIRO o bloqueio judicial via BACENJUD junto à conta do 

Requerido, observados os termos do Provimento n. 02/2015-CGJ, no valor 

de R$ 40.593,20 (quarenta mil quinhentos e noventa e três reais e vinte 

centavos), valor necessário para tratamento, com posterior transferência 

para a conta única do Poder Judiciário.

 Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de Conta Única 

do Tribunal de Justiça, para que proceda o rastreamento e vinculação do 

valor aos presentes autos.

Na sequência, intime-se a fornecedora DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS, CNPJ: 92.665.611/0001-77, para que realize o 

procedimento médico, sob a garantia dos valores aqui bloqueados.

Realizada a prestação de contas, à expedição de alvará em favor do 

fornecedor. E na mesma oportunidade, intime-se o requerido para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 11, §4º, do 

Provimento n. 02/2015-CGJ.

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038737-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (REQUERENTE)

OSCAR FERREIRA BRODA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES OAB - MT0004156A-A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

WILSON RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MANOEL DOMINGOS FILHO (REQUERIDO)

MARIO ANTUNES BASILIO (REQUERIDO)

CONSTRUTORA ANDARES LTDA (REQUERIDO)

6 SERVICO NOTARIAL REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSC 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

RECOLHER A GUIA DE DILIGÊNCIA, ALUSIVO ÀS DESPESAS DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIA, REFERENTE AOS BAIRROS CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, BANDEIRANTES, SANTA HELENA, POÇÃO, 

C O N S I L  n o  s i t e  d o  T r i b u n a l ,  n a  a b a 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026854-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BUFFET LEILA MALOUF LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS OAB - MT23174/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DOS SEGMENTOS DE COMUNICAÇÃO E 

ENERGIA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Vistos etc. O E. STJ afetou o EREsp 

1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, em todo 

o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos processos que 

tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base 

de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica. Diante disso 

e considerando que o referido decisum suspendeu a tramitação de 

referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, este feito 

permanecerá com o seu processamento suspenso até o julgamento do 

incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 

01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, 

ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em caso de decisão 

fundamentada do relator do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu 

parágrafo único do CPC). Intimem-se. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028839-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO TULIO PIRES FRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT0006351A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado 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: 1011158-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON VICENTE LEON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNY DE ALMEIDA FARIA OAB - MT9290/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, bem como 

PROCEDER À EMISSÃO DA GUIA DE DILIGÊNCIA, ALUSIVO ÀS DESPESAS 

DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIA, REFERENTE AO BAIRRO 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, no site do Tribunal, na aba 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao DECISÃO: "Vistos, 

etc. Ante a comprovação do recolhimento das custas processuais iniciais 

por meio dos documentos de 15302797, dou por regularizada a questão. 

Acolho a petição de emenda à inicial de ID 13364213 para receber os 

documentos que a acompanham, bem como na parte em que altera o valor 

da ação. Assim, a Secretaria deverá promover alteração no sistema PJE 

para constar como valor da causa a quantia de R$ 345.000,00 (trezentos 

e quarenta e cinco mil reais). Diante das especificidades do Ofício Circular 

nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, deixo de designar 

audiência de conciliação. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

contestar os presentes autos. 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: 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 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. Ciente do Agravo de 

Instrumento interposto pelo impetrante, conforme documento de ID 

16370031 e cópia do recurso anexada ao ID 16370032. Quanto ao juízo de 

retratação, não vislumbro a existência de motivos que ensejem a mudança 

do entendimento exposto na decisão atacada. Saliento que o ponto 

abordado no decisum é o entendimento da Egrégia Corte Estadual quanto à 

possibilidade de apreensão de mercadorias acompanhadas de 

documentos inidôneos, ou desacompanhadas de quaisquer documentos 

fiscais, pouco importando se tratar de bens fungíveis, ou não, ou mesmo 

se o trator transportado está devidamente descrito na nota fiscal. Saliento, 

neste ponto, que a despeito de o maquinário transportado estar descrito 

no documento fiscal, ainda assim este último, conforme consta do TAD 

lavrado, estaria irregular para a finalidade a que se destina e não serviria 

como documento hábil a permitir o transporte do bem no território deste 

Estado, conforme previsto na legislação estadual e chancelado pela 

jurisprudência do TJMT. Desse modo, me parece que a parte em que a 

impetrante pretende fazer crer que a jurisprudência invocada não se 

amolda ao caso vertente é equivocada e nada agrega aos seus 

argumentos quanto à viabilidade da concessão da liminar, pois a sua 

utilização visa, justamente, ressaltar que é o descumprimento de uma 

formalidade documental (nota fiscal inidônea) que autoriza a atuação do 

fisco estadual no sentido de apreender a mercadoria. Logo, se o Termo de 

Apreensão e Depósito que acompanha a petição inicial descreve a 

existência de suposta infração material pertinente às obrigações 

tributárias acessórias previstas na legislação local e, os documentos 

trazidos pela impetrante são insuficientes a afastar a presunção de 

veracidade do relato feito pela autoridade em sede de análise da liminar, é 

possível a apreensão da mercadoria até a efetiva regularização da 

situação. Intime-se. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023565-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCEL SOUZA DE CURSI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DANTAS TEIXEIRA OAB - MT3850 (ADVOGADO(A))

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007082A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ (IMPETRADO)

CoordenadorIA de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de 

Fazenda/CGP - SEFAZ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para, querendo, 

apresentar as contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029693-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNESTO JOHANNES TROUW OAB - RJ121095 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "...Diante desses fundamentos, DEFIRO 

PARCIALMENTE A LIMINAR almejada pela parte autora para DETERMINAR 

ao requerido que o crédito tributário objeto do Aviso de Cobrança 

Fazendário n. 316885/332/68/2012, Processo Administrativo n. 

5326973/2017, não figure como óbice à renovação da Certidão Positiva 

com Efeitos de Negativa em nome da parte autora, na forma do artigo 206 

do Código Tributário Nacional. Expeça-se mandado para cumprimento por 

oficial de justiça plantonista. Cite-se o Requerido para, no prazo de cinco 

dias (art. 306, do CPC), contestar os presentes autos e indicar as provas 

que pretende produzir. Intime-se. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031247-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR LIBRELOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT0007453A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendente da Gerência de Crédito Fiscal da Superintendência de 

Outras Receitas (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE FAZENDA DO 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. Acolho a emenda a petição 

inicial de ID para correção do valor da causa na quantia de R$ 189.999,50. 

Sendo assim, a Secretaria deverá promover as adequações necessárias 

no valor da causa no sistema PJE, para que este seja condizente com o 

montante declinado pelo requerente. Quanto ao pedido de justiça gratuita, 

verifico que a parte autora é produtor rural, fato que, quando contrastado 

com os valores envolvidos na tributação de sua atividade e em discussão 

neste feito, denota a sua suficiência financeira para arcar com as custas 

do processo sem qualquer prejuízo ao seu sustento. Cabe ressaltar que 

de acordo com o §2º, do art. 99, do CPC, o pedido de justiça gratuita pode 

ser indeferido pelo magistrado quando houver nos autos, elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Dessa 

forma, intime-se o autor para que comprove, no prazo de quinze dias, a 

hipossuficiência alegada na petição inicial ou, se assim entender, que 

promova o recolhimento das custas e taxas iniciais. Decorrido o prazo 

com ou sem manifestação, conclusos."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003541-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA ROSALINA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - MT10626/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor do despacho proferido nos autos do processo acima identificado, 

e, por derradeiro, manifestar-se acerca dos documentados já 

colecionados nos autos pelo Estado de Mato Grosso. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado 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: 1006488-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO ALBUQUERQUE SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - MT10626/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para, querendo, 

manifestar-se acerca dos documentos carreados aos autos pelo Estado 

de Mato Grosso, no prazo de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004123-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA TEODORO CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO OAB - MT11120/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para, querendo, manifestar-se acerca dos documentos carreados aos 

autos pelo Estado de Mato Grosso. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado 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: 1010793-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA BORGES OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FORTES MODESTO OAB - MT21330/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para, querendo, manifestar-se acerca dos documentos colecionados pelo 

Estado de Mato Grosso. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005765-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ADARCI DE PAULA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para, querendo, 

manifestar-se acerca dos documentos carreados pelo Estado de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003786-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CORREA DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS DOS SANTOS OAB - MT0017132A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para, querendo, 

manifestar-se acerca dos documentos carreados nos autos pelo Estado 

de Mato Grosso, no prazo de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003846-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALZIRA NASSAR FERREIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - MT10626/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para, querendo, 

manifestar-se acerca dos documentos carreados nos autos pelo Estado 

de Mato Grosso, no prazo de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0504950-64.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA MARIA RIBEIRO BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para, querendo, 

manifestar-se acerca dos documentos carreados nos autos pelo Estado 

de Mato Grosso, no prazo de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031249-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR LIBRELOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT0007453A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendente da Gerência de Crédito Fiscal da Superintendência de 

Outras Receitas (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE FAZENDA DO 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. Acolho parcialmente a emenda a 

petição inicial de ID 15943405 para correção do valor da causa na quantia 

de R$ 458.712,50. Sendo assim, a Secretaria deverá promover as 

adequações necessárias no valor da causa no sistema PJE, para que este 

seja condizente com o montante declinado pelo requerente. Todavia, em 

relação ao polo passivo da lide as pessoas indicadas pelo requerente na 

referida petição como demandadas são ilegítimas para responder pelo 

pedido formulado, pelo mesmo motivo já explicitado no despacho anterior. 

Destarte, o requerente deverá promover nova emenda para indicar quem 

de direito a figurar como requerido na presente ação. Quanto ao pedido de 

justiça gratuita, verifico que a parte autora é produtor rural, fato que, 

quando contrastado com os valores envolvidos na tributação de sua 

atividade e em discussão neste feito, denota a sua suficiência financeira 

para arcar com as custas do processo sem qualquer prejuízo ao seu 

sustento. Cabe ressaltar que de acordo com o §2º, do art. 99, do CPC, o 

pedido de justiça gratuita pode ser indeferido pelo magistrado quando 

houver nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a sua concessão. Dessa forma, intime-se o autor para que 

comprove, no mesmo prazo de quinze dias, a hipossuficiência alegada na 

petição inicial ou, se assim entender, que promova o recolhimento das 

custas e taxas iniciais. No mesmo prazo, deverá promover nova emenda 

da petição inicial para indicar quem de direito a responder a presente 

ação. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos. 

Cumpra-se. "

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 733291 Nr: 29528-90.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RAUL TAKESHI SHIBUYA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA PANIZI SOUZA - 

OAB:6.124/MT, DAIANE DAMBROS SCHMIDT - OAB:11.765/MT, 

RENATA VIVIANE DA SILVA - OAB:9465/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA CAVALCANTE - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ISTO POSTO, e à vista da fundamentação acima, DETERMINO que se 

proceda ao bloqueio, via BACENJUD, do valor de R$ 707,46 (setecentos e 

sete reais e quarenta e seis centavos) da conta única do Estado de Mato 

Grosso, a ser utilizado para custear as despesas com fornecimento de 

farmacológicos, decorrido do descumprimento da determinação exarada 

na concessão da tutela. O bloqueio deverá ser realizado via BACENJUD, 

observados os termos do Provimento n. 02/2015-CGJ, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário.Confirmado o 

bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de Conta Única do Tribunal de 

Justiça, para que proceda ao rastreamento e vinculação do valor aos 

presentes autos.Intime-se, por meio de oficial plantonista se necessário, a 

empresa fornecedora para providenciar a entrega do medicamento, 

apresentando a correspondente nota fiscal com a devida especificação 

do medicamento, demonstrando de forma analítica o valor e o medicamento 

fornecido, informando-a, na oportunidade, da existência do referido 

bloqueio.O alvará deverá ser expedido após a devida comprovação da 

entrega dos insumos, a ser transferido para a conta da UNIMED CUIABÁ 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, Banco do Brasil, Agência 3307-3, 

Conta 2739-1, CNPJ: 03.533.726/0001-88, para fornecimento do fármaco 

necessário. Dessa decisão, intime-se a parte autora e a 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 397075 Nr: 31299-74.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOSÉ ADAIR TESTA, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, MARCOS OLIVEIRA SANTOS - OAB:9101, NILTON 

LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, JOSE VITOR DA CUNHA 

GARGAGLIONE - OAB:PROC

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o patrono da parte 

autora para informar CPF e número de conta bancária para transferência 

de valor depositado em conta judicial vinculada a estes autos, referente ao 

pagamento da RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 911791 Nr: 38027-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIADNE NUNES FERREIRA DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M F DE SOUZA 

COSTA E SILVA PROCURADORA DO ESTADO - OAB:4646

 Considerando a proposta de honorários de fls. 221/228, impulsiono os 

autos, intimando as partes para que se manifestem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 914610 Nr: 39907-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADVALDO GOMES DOS REIS, AGNES VITORIA 

CABRAL REZENDE, DELZUITA SILVA DOS SANTOS, ALVINA APARECIDA 

DE JESUS SAMPAIO, ANA MARIA MARTINS SANTOS, DOZAIDES MATIAS 

DA SILVA, EDEMILSON BOTELHO RODRIGUES, NAIR DE OLIVEIRA KLEIN, 

SIMONE VIEIRA DE ABREU MAUERVECK, VALCIMAR PEREIRA DE 

OLIVEIRA, VANUSSA MOREIRA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO GEHM - OAB:16.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162,§4° do CPC, impulsiono este autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 931895 Nr: 50353-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZANETE GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ, PREFEITO 

MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783/MT, JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - 

OAB:14.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPO - OAB:6944/MT, JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Certifico que, em cumprimento ao despacho de fls. 365, a parte requerida 

apresentou os documentos pertinentes ao cumprimento de sentença. 

Sendo assim, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte 

autora para, querendo, manifestar-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029236-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX KUHN DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL COELHO CURVO OAB - MT11732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se o pedido de desistência da 

ação, formulada pelo Impetrante ao ID. 16380975 destes autos de 

MANDADO DE SEGURANÇA, que move ALEX KUHN DE OLIVEIRA contra 

ato do PRESIDENTE DO DETRAN/MT. Tendo em vista que ainda não houve 

a citação, não há óbice à homologação do pedido sem o consentimento do 

Impetrado. Dessa forma, com fulcro no Art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, julgo o processo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029630-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO OAB - MT14147/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para querendo, 

apresentar impugnação nos autos do processo acima identificado. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037921-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA INDUSTRIA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - ME 

(AUTOR(A))

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: Posto isso, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, para determinar a suspensão dos efeitos do Termo 

de Exclusão nº 224088/1627/68/2018, até o julgamento do mérito do 

presente writ. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os 

presentes autos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 839069 Nr: 43601-96.2013.811.0041

 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: FRANCISCA BATISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO 

ESTADO DE MT, INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, 

NEUZA DA SILVA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:, MARIANA MENDES MONTEIRO DA SILVA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NEUZA DA SILVA CASTRO, Cpf: 

28465539120, Rg: 052759, brasileiro(a), viuvo(a), comerciante. 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: A autora ingressou com Ação de Reconhecimento de 

Domínio com Retificação no Registro de Imóvel Relativo à Titularidade em 

desfavor de Cohab, Neuza da Silva Castro e Intermat, alegando que é 

proprietária do imóvel 302, Bloco 59, localizada na Avenida João Gomes 

Sobrinho, Residencial São Carlos, em Cuiabá-MT, registrado sob o nº 

95.464, fl. 029, Livro 2, junto ao Cartório de Registro de Imóvel do 6º Ofício 

da Comarca de Cuiabá (MT). Aduz as fls. 06, que: "... dirigiu-se até o 

Cartório de Registro de Imóvel do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá (MT) 

para registrar o imóvel em seu nome, todavia, ao tentar registrar o imóvel, 

o Tabelião do 6º Ofício negou-lhe o registro em virtude do contrato de 

mútuo estar registrado em nome de NEUZA DA SILVA CASTRO junto à 

COHAB/MT..."

Despacho/Decisão: Vistos.Conisderando o esgotamento dos meios hábeis 

para localização da ré Neuza da Silva Castro, defiro a sua citação por 

edital, conforme requerido às fls. 102/102v.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.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, Iridê Simone Misael 

Silva, digitei.

Cuiabá, 07 de novembro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 927028 Nr: 47674-77.2014.811.0041

 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: MARIA GENTELEZA SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO 

ESTADO DE MT, MARIA DJANIRA LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA DJANIRA LEITE DA SILVA, Cpf: 

31451853149, Rg: 307.302, brasileiro(a), viuvo(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: Em data de 30 de outubro de 1986 o Sr, Benedito 

Amarante Silva e sua esposa Maria Djanira Leite da Silva, através de 

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, adquiriram da 

COHAB/MT, um imóvel localizado no Conjunto São Gonçalo, na Av. C, 

Quadra 25, nº 9, em Cuiabá, pelo valor de Cz$ 2.527,68, parcelado em 264 

meses, conforme comprova-se pela cópia do Contrato e pela averbação 

AV.2/73.042, junto ao 5º Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá 

(MT).

Despacho/Decisão: Vistos.Cite-se, como requer.

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, Iridê Simone Misael 

Silva, digitei.

Cuiabá, 07 de novembro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 809435 Nr: 15916-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GERAÇÃO DE ENERGIA 

LIMPA ABRAGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE 

OUTRAS RECEITAS DA SECRETARIA DE FAZENDA, GERENTE DE 

FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E ENERGIA DA 

SEFAZ-MT, SUPERINTENDENCIA DE FISCALIZAÇÃO GERENCIA DE 

FISCALIZ DO SEGMENTO DE COMBUST E, SUPERINTENDENTE DA 

SUPERINTENCIA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA 

SECRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA OLIVEIRA DE 

SIMONE - OAB:316062/SP, JOSÉ ROBERTO MARTINEZ DE LIMA - 

OAB:220.567/SP, MARCOS ROBEIRO BARBOSA - OAB:167.312/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e DENEGO A SEGURANÇA, 

com fulcro nos artigos 6º, §5º e 10, caput, da Lei nº 12.016/2009 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Via de consequência, revogo a liminar 

anteriormente concedida.

Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de novembro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 774487 Nr: 27697-70.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO PASTORE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHÉSIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG - OAB:10.334 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 27697-70.2012.811.0041 - 774487

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença oposto por KHESIA ADRIANA 

CAMARÇO THIMMIG em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO 

consistente no recebimento de valores referente aos honorários 

advocatícios.

O patrono exequente apresentou sua planilha de cálculo atualizada que 

perfaz a quantia de R$ 2.020,34 (dois mil e vinte reais e trinta e quatro 

centavos).

Apesar de intimado para opor-se dos cálculos apresentados pelo 

exequente, o ente público quedou se inerte, deixando transcorrer in albis o 

prazo assinalado, conforme certidão de fls. 143-verso.

É a síntese do necessário. Fundamento e Decido.

Assim sendo, HOMOLOGO os valores apresentados para que operem 

seus jurídicos e legais efeitos.

Preclusa essa sentença homologatória, certifique-se nos autos, 

consoante determinação da Corregedoria Geral de Justiça/MT em decisão 

proferida nos autos de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 218/2014 – CIA nº 

0170781-87.2014 aliada à Resolução nº 115 do CNJ e Provimento nº 

11/2017 do Conselho de Magistratura do Estado de Mato Grosso, 

determino a expedição da Requisição de Pequeno Valor no valor supra 

mencionado.

Decorrido o prazo recursal, certifiquem-se e arquivem-se os autos até o 

pagamento do Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o que for necessário.

Cuiabá-MT, 07 de novembro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 368705 Nr: 6165-45.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tânia Regina de Souza Jabra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SAMPAIO STEINLE - 

OAB:12266-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Cordeiro Uchoa 

Florencio - OAB:Proc. Federal

 Impulsiono os autos para intimar a Autora do desarquivamento, bem como, 

para dar andamento nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, caso 

contrário, o processo retornará ao Arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 779873 Nr: 33368-74.2012.811.0041

 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: MARLI DE PAULA VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Consequentemente, REVOGO a sentença homologatória 246/246-verso, 

tornando-a sem efeito e CONCEDO o prazo para eventual insurgência do 

Município a esta decisão e ao édito sentencial proferido.Em sendo 

eventualmente concorde, CONVALIDO desde já os cálculos apresentados 

pela CONTADORIA, homologando-os e determino a expedição do 

competente PRECATÓRIO/RPV.De outra forma, à conclusão, 

imediatamente.Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá, 8 de novembro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 869181 Nr: 8917-14.2014.811.0041

 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 FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Diante do exposto e com supedâneo no que dispõe o artigo 485, V, do 

CPC, julgo extinto estes autos sem resolução de mérito em face da 

ocorrência da COISA JULGADA, nos termos do artigo 502 do mesmo 

"codex", revogando a liminar outrora concedida.Diante do princípio da 

causalidade condeno o autor ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor dado à causa. Suspendo a exigibilidade, em face de ser este 

beneficiário da JUSTIÇA GRATUITA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1003050 Nr: 24741-76.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BOURET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 933220 Nr: 51029-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1° OFICIO SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS, 

JILMAR FERREIRA DA SILVA, LAURA PATRICIA FRANCA, JOSÉ CARLOS 

PEREIRA DA SILVA, LUIZ MÁRIO DO NASCIMENTO JUNIOR, TÚLIO LIMA 

DE ARRUDA, VICTOR TIAGO FERREIRA DE LANES, WLADIMIR DE 

MÊSQUITA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT - FUNCAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13.100/MT

 Isto posto, julgo improcedente o pedido, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil e, por consequência, denego o mandado de 

segurança.Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.Após 

o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes 

autos com as baixas de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 8 

de novembro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 776799 Nr: 30130-47.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILTO LUNA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAN MARTINS DA SILVA - 

OAB:9166/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Ação Previdenciária nº 30130-47.2012.811.0041 – Cód. 776799

Requerente: Vanildo Luna da Costa.

 Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social.

Vistos e etc.

Ao analisar detidamente os termos do édito sentencial de fls. 107/111, 

pude constatar a existência de erro material na parte dispositiva, que foi 

assim redigida:

“Decisão sujeita ao reexame necessário, por força da Súmula n.º 490 do 

STJ. Dessa forma, decorrido o prazo para recursos voluntários, 

encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.”

Diante disso, e não sendo o caso de reexame necessário, valendo-me da 

faculdade prevista no artigo 296, do CPC, retifico a parte dispositiva do 

julgamento, para passar a viger com a seguinte redação:

“Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos com as cautelas de praxe.

Mantenho incólume os demais termos da sentença.

Às providências.

Cuiabá, 8 de novembro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 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 
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CARVALHO-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:18026-A, SERGIO 

BENEDITO BASTOS PARREIRA-PROC. MUNICIPAL - OAB:3845

 Ação de Obrigação de Fazer nº 22454-77.2014.811.0041 – Cód. 888797

Requerente: Clarimée Souza de Menezes.

Requerido: Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá.

Vistos e etc,

Tendo em vista o pedido de sequestro de valores requerido pela causídica 

da parte autora, em face do não pagamento voluntário do requisitório de 

pequeno valor (RPV), dentro do prazo legal, manifeste-se o ESTADO DE 

MATO GROSSO, no prazo de 10 (dez) dias, em observância do art. 10 do 

CPC.

Quanto ao pedido de expedição de alvará judicial do valor já depositado 

pelo MUNICIPÍO DE CUIABÁ, conforme comprovado pelo extrato da conta 

judicial do feito, fls. 200/200-verso, AUTORIZO, desde já, a imediata 

expedição do alvará judicial para levantamento do importe atualizado da 

conta judicial nº 600125639037, em favor da peticionante na forma 

requerida às fls. 201/201-verso.

Decorrido o prazo, certifique-se o decurso de prazo.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Cuiabá-MT, 08 de novembro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 949557 Nr: 60042-21.2014.811.0041

 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: RÔMULO AUGUSTO CORRÊA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANK ANTONIO DA SILVA - 

OAB:12.372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO JOSE DE ASSIS - 

OAB:PROC DO ESTADO

 Pelo exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, com fundamento 

no artigo 485, III e VI, do Código de Processo Civil.Sem custas. Sem custas 

por ser beneficiário da justiça gratuita. Condeno a parte autora ao 

pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, observados os critérios contidos no 

art. 85, § 2º e § 4º, inciso III, do CPC. Suspendo a exigibilidade da 

obrigação, nos moldes previstos no art. 98, § 3º, do CPC.Transitado em 

julgado, certif ique-se e arquive-se com as respect ivas 

baixas.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 08 de novembro de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 952756 Nr: 1355-17.2015.811.0041

 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: NOVA GRÃOS COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, 

RAIMUNDO FABIANO ALVES GAMELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE INFORMAÇÕES E OUTRAS 

RECEITAS - GIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BORGES MOURA 

CABRAL - OAB:6.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, DENEGO A SEGURANÇA, com fulcro nos artigos 6º, §5º, da 

Lei nº 12.016/2009.

Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 7 de novembro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 407465 Nr: 38736-69.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA BENINCASA SANT ANNA, LUCIANO 

AUGUSTO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE MOREIRA MARTINS 

PACHECO - OAB:10.402/MT, LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12.012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliette Caldas Migueis - 

OAB:2180, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - PROC. MUNICÍPIO - 

OAB:3632/MT

 Vistos.

 Em face do novo petitório formulado pelo Municipío de Cuiabá, fls. 

308/319, manifeste-se a parte adversa, no prazo de 15 (quinze) dias, em 

observância ao art. 10 do Código de Processo Civil.

 Intime-se.

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004516-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENDIDTA FERREIRA DA CRUZ FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para, querendo, se manifestar nestes autos, requerendo o que entender 

de direito. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014712-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANE CORREIA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH 

(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: Desta forma, determino com a máxima 

urgência a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para processar e julgar a presente ação, consignando as 

nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000768-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário de Saúde do Municipio de Cuiabá (IMPETRADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, 
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consoante toda a fundamentação exposta, afasto a preliminar aventada, e 

no mérito, CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, para determinar à autoridade coatora que 

promova o cumprimento da obrigação político-constitucional de viabilizar 

imediatamente o fornecimento do medicamento denominado “salmeterol 

50mcg + fluticazona 500mcgebrometo fiofropio 2,5 mg”, bem como que 

assegure a continuidade do tratamento necessário para preservar a 

saúde e a vida do demandante, com dispensa de procedimento licitatório, 

consoante prevê o art. 24, da Lei nº 8.666/93, sem qualquer custo para o 

paciente, obedecidas as determinações do médico responsável, e, via de 

consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Isento de custas e 

honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. 

Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se com todas as baixas. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021649-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA BRITO TAPEOCY (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SILVA OAB - MT5354/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILUSTRÍSSIMO SENHOR DIRETOR DO DETRAN (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para 

determinar a autoridade coatora para que abstenha de condicionar o 

licenciamento do veículo WOLKSWAGEN MODELO FOX TRACK MCV de 

Placas QCA 7471 – DE COR BRANCA- CUIABÁ/MT, sem o prévio 

pagamento de infrações existentes no banco de dados da autarquia 

estadual, e, via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo 

isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as 

Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso 

voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, arquivem-se com todas as 

baixas. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034087-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHOPPING DO CIDADAO SERVICOS E INFORMATICA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES OAB - DF06546 (ADVOGADO(A))

JAQUES FERNANDO REOLON OAB - DF22885 (ADVOGADO(A))

ALVARO LUIZ MIRANDA COSTA JUNIOR OAB - DF29760 

(ADVOGADO(A))

MURILO QUEIROZ MELO JACOBY FERNANDES OAB - DF41796 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOFTPARK INFORMATICA LTDA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

PRO JECTO - GESTAO , ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI (REQUERIDO)

EFICAZ - CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JOSE ALVES MOTTA OAB - MG76790 (ADVOGADO(A))

RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA SILVA OAB - MG152019 (ADVOGADO(A))

HENRIQUE CUNHA BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, 

consoante fundamentação supra, rejeito as preliminares e JULGO 

PROCEDENTE a ação para declarar a nulidade do certame a partir da fase 

de julgamento de propostas técnicas, bem como para determinar a reforma 

do julgamento da proposta do Consórcio Rio Verde Ganha Tempo, visto o 

desatendimento dos fatores 04, 05 e 12 do instrumento convocatório. Via 

de consequência, julgo extinto o feito com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I, CPC. Condeno o requerido ao reembolso do valor das custas 

processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que 

fixo, por equidade, em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, 

§8º do CPC. Oficie-se a douta Relatora dos Agravos n. 

1000428-55.2018.8.11.0000 e n. 1013105-54.2017.8.11.0000 acerca do 

conteúdo desta decisão. Por fim, não havendo recurso voluntário, 

remetam-se os autos ao E. TJMT para reexame necessário. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025107-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO KALIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002286-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE APARECIDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para querendo, 

apresentar impugnação nos autos do processo acima identificado. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030420-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUSMARA ANTONIA SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO PESSOA GARDIANO OAB - SP359725 (ADVOGADO(A))

ANA LARISSA SANCHES DE ARRUDA OAB - SP365157 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos e etc. Primeiramente, verifico que 

não se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes 

do CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 

003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se manifestou pelo 

desinteresse na conciliação. Assim, citem-se os requeridos, para, 

querendo, responderem a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pela requerente. Nos termos 

do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 
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gratuidade.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008397-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC BARBOSA GOMES (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)

 

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. 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 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 relativo ao art. 334 e parágrafos do 

CPC/2015. Cite-se o Requerido, para, querendo, responder a ação no 

prazo legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

alegados pela Requerente. Nos termos do Procedimento de Controle 

Administrativo nº 165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos do art. 4º 

da Lei nº 1.060/50, defiro a Gratuidade da Justiça, servindo este como 

alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me conclusos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032601-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SILVA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-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: ISTO POSTO, ante as razões acima 

aduzidas, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada. Cite-se o 

Requerido Estado de Mato Grosso para, querendo, apresentar a sua 

defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Nos 

termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 

98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Com a defesa, vistas ao Requerente para impugnar no prazo 

legal e, após, cls. para sentença. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032922-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MARCELO PESENTI SANDRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CUIABÁ (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos e etc. Defiro o pedido para que se 

efetue o pagamento das custas ao final do processo. Assim, citem-se os 

requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo legal, sob pena 

de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pela requerente. 

Em seguida, voltem-me cls

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034260-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISVALDO DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(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: ISTO POSTO, e consoante fundamentação 

supra, INDEFIRO o provimento antecipatório. Cite-se o Requerido Estado de 

Mato Grosso, por meio da Procuradoria Geral do Estado, para, querendo, 

apresentar a sua defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 183 do 

CPC/2015. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, 

do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma 

vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este 

como alvará de gratuidade. Com a defesa, vistas à Requerente para 

impugnar no prazo legal e, após, voltem-me conclusos para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034525-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS SOARES MACIEL DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (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: ISTO POSTO, e consoante fundamentação 

supra, INDEFIRO o provimento antecipatório. Cite-se o Requerido Estado de 

Mato Grosso, por meio da Procuradoria Geral do Estado, para, querendo, 

apresentar a sua defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 183 do 

CPC/2015. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, 

do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma 

vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este 

como alvará de gratuidade. Com a defesa, vistas à Requerente para 

impugnar no prazo legal e, após, voltem-me conclusos para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035952-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO WANTUIL DE OLIVEIRA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

marielly divina espirito santo OAB - MT0010795A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, e consoante fundamentação 

supra, INDEFIRO o provimento antecipatório. Por outro lado, defiro a 

gratuidade da justiça, vez que presentes os requisitos legais. Cite-se o 

Requerido 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 e, após, cls. para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1029187-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANA DE FATIMA CAMARGO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado. Cite-se o 

Requerido, para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante 

no art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Nos termos do Procedimento de Controle 

Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil, uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da 

justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Com a defesa, vistas à 

Requerente para impugnar no prazo legal e, após, voltem-me conclusos 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038624-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE REGINA SCHONS (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)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1038624-68.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Assim, citem-se os requeridos, para, 

querendo, responderem a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pela requerente. Em seguida, 

voltem-me cls. Cite-se Cumpra-se. Cuiabá, 08 de novembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038887-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JODILSON REVELES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO 1038887-03.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Indefiro o pedido de justiça gratuita, haja vista que a parte 

requerente não comprovou sua condição de hipossuficiência através de 

juntada de documentos nos autos. No mais determino a intimação da parte 

autora para que recolha as custas processuais ou comprove a condição 

de hipossuficiência, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do Art. 290 do CPC. Em seguida, voltem-me cls. 

Intime-se Cumpra-se. Cuiabá, 08 de novembro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033422-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE POLIZELLI DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR JULIANO RAMOS OAB - MT15320/O (ADVOGADO(A))

LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS OAB - MT6693/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Cite-se o requerido, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Nos termos 

do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020082-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAISON MISTURINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

DETRAN - 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: ISTO POSTO, consoante fundamentação supra e 

ante a ausência de fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO O 

PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO pleiteado. Citem-se pessoalmente os 

Requeridos DETRAN-MT e Estado de Mato Grosso, por meio da 

Procuradoria Geral do Estado, para, querendo, apresentar a sua defesa, 

no prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas 

à Requerente para impugnar no prazo legal. Posteriormente, abro vistas ao 

ilustre representante do Ministério Público para que se manifeste no prazo 

de 15 (quinze) dias e, por fim, voltem-me os autos conclusos para 

sentença.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037195-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON VIEIRA PEREIRA (AUTOR(A))

FERNANDO GALLUCCI (AUTOR(A))

KARLA NOSEK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMYR CESAR FRANCO OAB - MT0014091A-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 e etc. Primeiramente, verifico que 

não se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes 

do CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 

003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se manifestou pelo 

desinteresse na conciliação. Assim, citem-se os requeridos, para, 

querendo, responderem a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pela requerente. Nos termos 

do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 749852 Nr: 1493-86.2012.811.0041
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 AÇÃO: Justificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIANA MARIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4991/MT, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:OAB/MT 6384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Isto posto, prossigo com a instrução probatória, fixando como ponto 

controvertido a comprovação da natureza do evento que contratou ou não 

a Requerente sob o regime jurídico celetista, inclusive na época a 

servidora desempenhava função junta a Casa Civil, cuja constatação só 

será possível mediante o cotejo dos documentos apresentados, como 

também da prova testemunhal, que para tanto, faz-se necessária a 

realização de Audiência de Instrução e Julgamento, que designo para o dia 

19/12/2018 às 17hs (dezessete horas), nos moldes do artigo 358 e 

seguintes do CPC.

1- Defiro o depoimento pessoal do autor, por conseguinte, determino a sua 

intimação pessoal, nos termos do art. 385 e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil.

2- Intimem-se as partes para que apresentem o rol de testemunhas no 

prazo comum de 15 (quinze) dias (artigo 357, § 4º CPC), atentando-se ao 

número permitido, não podendo ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no 

máximo, para a prova de cada fato (artigo 357, § 6º CPC), devendo as 

mesmas estarem devidamente qualificadas, conforme dispõe o artigo 450 

do CPC.

3- Caberá aos procuradores das partes informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (artigo 455 CPC).

4- A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

devendo-se juntar aos autos, com antecedência mínima de 03 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (§ 1º do artigo 455 do CPC).

P.R.I.

Ultimadas tais providencias, façam-me os autos incontinenti conclusos.

Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 770631 Nr: 23661-82.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT DA SILVA RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELEN SIMONE REZENDE - 

OAB:21866/O, HERBERT DA SILVA REZENDE - OAB:8012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Certifico que decorreu o prazo para o Estado de Mato Grosso efetuar o 

pagamento de forma voluntária, sendo assim impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para informar se houve o pagamento do RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1319455 Nr: 13056-67.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATHAIDE GARAY PEDROSO, BENEDITO MATOS, 

DULCINÉIA FÁTIMA DE ROMA SANTANA, JOCELY TADEU MESSIAS, 

ELSON JOSÉ DE MELO, JUCELINO RODRIGUES DE AMORIM, JOSÉ 

CARLOS DE BRITO, LIBERATO FÉLIX DA SILVA, SÍLVIO DE LARA PINTO, 

STANLEY LEÃO DE SOUZA, SILVESTRE PINHEIRO DA CRUZ, MAURILIO 

PEREIRA DA SILVA, JOSÉ EDEMIR MOREIRA FERNANDES, OSVALDENIL 

FARIA LEITE, VITOR GONÇALVES DE MORAES, VITOR DE ARRUDA 

BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MORAES - 

OAB:11059, RUTH AIARDES - OAB:15.463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da situação que este processo chegou, entendo por bem, para 

evitar outros recursos que venham a procrastinar ainda mais este feito, 

determinar a realização de perícia técnica para apurar as alegações da 

PGM, e atendendo, ainda, o comando do art. 510 do NCPC, já que se trata 

de liquidação de sentença por arbitramento, mandando embora quaisquer 

dúvidas que alguém ainda possa ter sobre o direito reconhecido aos 

autores pela sentença e demonstrando, com laudo pericial técnico todas 

as questões a ser levantadas pelas partes.

 Para isso, NOMEIO o Sr. Bel. MANOEL RANDOLFO DA COSTA RIBEIRO, 

CPF 011.314.618-35, com escritório profissional na rua 24 de outubro, 

451, sala 3, Centro, Cuiabá-MT, como perito do Juízo, e que deverá se 

valer do auxílio de um contador a fim de que, em conjunto elaborem um 

laudo técnico-pericial para esclarecer todas as questões aqui postas, 

tanto contábil, quanto de leis que vieram a alterar a remuneração ou 

reestruturação salarial dos exequentes.

 Para tanto, dê-se vistas imedita ao Sr. Perito, pelo prazo de 10 ( dez ) dias 

para que elabore a proposta de honorários e em seguida, cls. 

imediatamente, sendo vedada a retirada destes autos por quem quer que 

seja ( exceto o sr. Perito ), até que advenha nova deliberação.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 05 de novembro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 926989 Nr: 47648-79.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTERLITA BARREIRA SILVA MONTEIRO, MARAIA 

CRISTINA MARQUESI, MARGARIDA DA CONCEIÇÃO, ROSANIA ARAUJO 

MEIRA, ROMUALDO PRATA VIDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR MACIEL DE SANTANA - 

OAB:18221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPO - OAB:6944/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038695-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. A. G. (AUTOR(A))

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO MURILO GOMES OAB - 022.052.391-63 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1038695-70.2018.8.11.0041 

(PJE 4). Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória para Cumprimento de 

Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência 

promovida por MARIA FERNANDA DE ALMEIDA GOMES, neste ato 

representado por seu genitor, a Sr. Sergio Murilo Gomes, em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente qualificados, objetivando 

a concessão da tutela provisória de urgência para o fim de ser 

determinado aos Requeridos que cumpram com o fornecimento do 

necessário tratamento de saúde à criança. Aduz, em síntese, que está 

internada no Hospital e Pronto socorro municipal de Cuiabá, na UTI 

pediátrica, pós-operatorio tardio de ressecção craniofaringioma e 6º 

pos-operatório de drenagem de coleções subdurais evoluindo com 

vetriculite bacteriana agura com necessidade de colocação de derivação 

ventricular externa (DVE). Pontua que necessita urgentemente da 

colocação da Derivação Ventricular Externa, sob iminente risco de perda 

da vida, sendo que pugna pela disponibilização do apetrecho medico, sem 

que sejam descartados quaisquer outros tratamentos que se demonstrem 

necessários . Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. É o relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, 
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verifica-se que com a distribuição de competências vigente no âmbito do 

Poder Judiciário Estadual, compete às Varas Especializadas da Fazenda 

Pública “Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e 

Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 5ª 

Varas Esp. da Fazenda Pública”. Por outro lado, compete à 1ª Vara 

Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá “Processar 

e julgar as pretensões prevista no art. 98, I a VII e Parágrafo único, alíneas 

a, b, c, d, e, f, g e h da Lei nº. 8.069, de 13/7/90 - nos casos previstos no 

art. 98, I a III do mesmo diploma legal”. Cumpre destacar que o Estatuto da 

Criança e do Adolescente estabelece que o Juízo competente para 

processar ação que tenha por objeto a proteção de interesses individuais 

homogêneo de crianças e adolescente à saúde, é do Juizado da Infância e 

Juventude, senão vejamos: “Art. 148. A Justiça da Infância e da 

Juventude é competente para: (...). IV - conhecer de ações civis fundadas 

em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao 

adolescente, observado o disposto no art. 209; (...).” “Art.208. Regem-se 

pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos 

direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não 

oferecimento ou oferta irregular: (...) VI – de acesso às ações e serviços 

de saúde; No mesmo sentido, o art. 209 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente dispõe: “Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão 

propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou 

omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, 

ressalvadas a Desta feita, em se tratando de ação que tem por objeto a 

prestação de tratamento de saúde, compete à 1ª Vara Especializada da 

Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá processar e julgar o presente 

feito, posto que em razão do princípio da especialidade o referido Juízo 

detém a competência absoluta. A propósito, esse é o entendimento do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, como se vê no seguinte 

julgamento de Conflito de Competência: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUIZADO FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT E A QUARTA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 

- MENOR - COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS – ARTIGO 8º, I, RESOLUÇÃO 001/1999 – ARTIGO 

148, INCISO IV, DO ECA – IMPROCEDÊNCIA A competência para as ações 

que envolvam incapazes é do ECA, segundo esta Lei (princípio da 

especialidade), tratando-se, neste caso, de competência absoluta. - A 

pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, 

c/c art. 209, do ECA, sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da 

Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em 

interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao 

adolescente. (CC 40221/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 13/07/2017) (grifo 

nosso). Ademais, ressalta-se que em se tratando de incompetência 

absoluta, está poderá ser alegada de ofício, nos termos do art. 64, §1° do 

Código de Processo Civil de 2015. Verifica-se, ainda, que a incompetência 

absoluta é vício insanável, e por ser matéria de ordem pública não se 

sujeita ao instituto da preclusão, razão pela qual pode ser arguida em 

qualquer tempo e grau de jurisdição. Dessa maneira, diante de todo o 

exposto e considerando a incompetência deste Juízo, nos termos do art. 

43, 44 e 64, §1° do CPC/2015, que pode ser, inclusive, declarada ex officio 

pelo Magistrado, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor 1ª Vara 

Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá. 

Encaminhem-se os autos ao juízo competente, nos moldes do art. 64, §§ 

1º e 3º, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, urgência. 

Cuiabá-MT, 06 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038651-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDAJAIA GEORGE STEFANINI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXMO. SR. GERENTE DE CRÉDITO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1038651-51.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por INDAJAIA GEORGE 

STEFANINI contra ato indigitado coator de lavra do GERENTE DE CRÉDITO 

PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO, 

todos qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar 

para que seja determinado à autoridade tida por coatora que proceda com 

a emissão da 2ª Via da Certidão de Crédito nº 02879, independentemente 

da implementação do sistema eletrônico que trata o art. 1º do Decreto nº 

766/11. Aduz, em síntese, que no dia 16.10.2018 requereu a emissão da 

segunda via de Certidão de Crédito, tendo como fundamento o extravio do 

referido documento, impedindo a circularidade do documento original, 

sendo que não haveria qualquer risco no atendimento ao seu pleito. 

Assevera que a autoridade Impetrada indeferiu o pedido administrativo de 

emissão da 2ª Via da Certidão de Crédito, alegando para tanto a existência 

do artigo 2º do Decreto nº 766/11, a qual mantém sobrestada a 

disponibilização de um sistema eletrônico que até hoje não foi concluído. 

Pontua que nenhum ato normativo inferior pode sobrepujar-se ao superior, 

nesse caso em específico, em razão do princípio da reserva legal, não lhe 

restando alternativa senão impetrar o presente mandamus para 

resguardar o seu direito líquido e certo. Escuda a pretensão à vista dos 

pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que 

passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre 

salientar que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é 

concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa resguardar 

“possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a 

finalidade de obter uma decisão para que seja determinado à autoridade 

tida por coatora que proceda com a emissão da 2ª Via da Certidão de 

Crédito nº 02879, independentemente da implementação do sistema 

eletrônico que trata o art. 1º do Decreto nº 766/11. Em análise perfunctória 

dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os 

documentos de ID nº 16351074 e seguintes, não vislumbro, nesta seara 

de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da 

concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada 

não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que o 

Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato 

administrativo praticado pela autoridade indigitada coatora, bem como não 

acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa 

atribuída ao agente público. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos 

ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni 

iuris, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a 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. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, servindo o presente como mandado. Cuiabá, 07 de novembro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002732-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO RITA DUARTE LIBANIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1002732-69.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 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. 

Cite-se o Requerido, para, querendo, responder a ação no prazo legal, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pela 

Requerente. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo nº 

165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos do art. 4º da Lei nº 1.060/50, 

defiro a Gratuidade da Justiça, servindo este como alvará de gratuidade. 

Em seguida, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 07 de 

novembro de 2017. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002640-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA DE CARVALHO MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1002640-91.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 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. 

Cite-se o Requerido, para, querendo, responder a ação no prazo legal, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pela 

Requerente. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo nº 

165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos do art. 4º da Lei nº 1.060/50, 

defiro a Gratuidade da Justiça, servindo este como alvará de gratuidade. 

Em seguida, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 07 de 

novembro de 2017. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002743-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES SANTIAGO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1002743-98.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 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. 

Cite-se o Requerido, para, querendo, responder a ação no prazo legal, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pela 

Requerente. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo nº 

165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos do art. 4º da Lei nº 1.060/50, 

defiro a Gratuidade da Justiça, servindo este como alvará de gratuidade. 

Em seguida, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 07 de 

novembro de 2017. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002611-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GONCALVES DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1002611-41.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 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. 

Cite-se o Requerido, para, querendo, responder a ação no prazo legal, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pela 

Requerente. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo nº 

165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos do art. 4º da Lei nº 1.060/50, 

defiro a Gratuidade da Justiça, servindo este como alvará de gratuidade. 

Em seguida, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 07 de 

novembro de 2017. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002114-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ELISA VINISKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1002114-27.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 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. 

Cite-se o Requerido, para, querendo, responder a ação no prazo legal, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pela 

Requerente. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo nº 

165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos do art. 4º da Lei nº 1.060/50, 

defiro a Gratuidade da Justiça, servindo este como alvará de gratuidade. 

Em seguida, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 07 de 

novembro de 2017. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002111-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZAN MEIRE BRIGIDA DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1002111-72.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 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 
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05/2016/NUPMEC-PRES relativo ao art. 334 e parágrafos do CPC/2015. 

Cite-se o Requerido, para, querendo, responder a ação no prazo legal, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pela 

Requerente. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo nº 

165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos do art. 4º da Lei nº 1.060/50, 

defiro a Gratuidade da Justiça, servindo este como alvará de gratuidade. 

Em seguida, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 07 de 

novembro de 2017. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002089-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIDELMA DAS NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1002089-14.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 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. 

Cite-se o Requerido, para, querendo, responder a ação no prazo legal, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pela 

Requerente. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo nº 

165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos do art. 4º da Lei nº 1.060/50, 

defiro a Gratuidade da Justiça, servindo este como alvará de gratuidade. 

Em seguida, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 07 de 

novembro de 2017. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038946-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER ALVES EVANGELISTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DIANI LIMA SILVA OAB - MT23041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE GERAL DA PMMT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1038946-88.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por WAGNER ALVES 

EVANGELISTA em face de ato indigitado coator de lavra do COMANDANTE 

GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a concessão da medida 

antecipatória para que seja determinado à autoridade tida por coatora que 

proceda com a imediata liberação e entrega do Certificado de Dispensa de 

Incorporação ao Impetrante. Em síntese, é o que merece registro. De 

acordo com o art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 31/2004), 

compete privativamente ao Tribunal de Justiça julgar originalmente 

Mandado de Segurança e Habeas Data contra atos do Governador do 

Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, 

do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de 

Justiça, do Procurador-Geral do Estado e do Defensor Público Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil. Desta 

forma, determino com a máxima urgência a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e julgar a 

presente ação, consignando as nossas homenagens. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá-MT, 08 de novembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038961-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RIO CLARO DIESEL LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1038961-57.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de medida liminar impetrado por RIO CLARO DIESEL 

LTDA. contra ato indigitado coator da lavra do GERENTE DE 

FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMBUSTÍVEIS E BIOCOMBUSTÍVEIS – 

GFSC e do SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO – SUFIS, todos 

devidamente qualificados, objetivando a concessão da medida liminar para 

que seja determinado às autoridades tidas por coatoras que procedam 

com a análise dos processos administrativos E-Process nº 5261449/2017, 

5261450/2017 e 5287857/2017, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Aduz, 

em síntese, que é empresa com atividade para o comércio varejista de 

derivados do petróleo (Transportador Revendedor Retalhista – TRR), 

estando sujeita ao regime de tributação do ICMS por substituição tributária 

para frente, sendo que possui o direito de receber a diferença do ICMS-ST 

pago a maior quando o fato gerador presumido não se realizar, nos termos 

do art. 150, §7º da Constituição Federal c/c art. 10º, §1º da Lei 

Complementar nº 87/96 e art. 22 da Lei Estadual nº 7.098/98. Pontua que 

efetuou protocolo de processos administrativos requerendo a emissão de 

notas fiscais para recebimento dos valores devidos (E-Process nº 

5261449/2017, 5261450/2017 e 5287857/2017) nos dias 02.05.2017 e 

20.06.2017, todavia até o presente momento não teve nenhuma resposta 

do seu pedido administrativo, contrariando o disposto na Lei Complementar 

nº 87/96 e na Lei nº 7.692/02. Escuda a sua pretensão à vista dos 

requisitos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a 

inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que 

passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº. 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). 

Primeiramente cumpre salientar que o Mandado de Segurança é remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida 

liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa resguardar 

“possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, 

razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 
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apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Conforme relatado, cuida-se 

de Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter uma decisão 

para que seja determinado às autoridades tidas por coatoras que 

procedam com a análise dos processos administrativos E-Process nº 

5261449/2017, 5261450/2017 e 5287857/2017, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias. Analisando detidamente os autos, em juízo de cognição 

sumária, entendo, prima facie, como demonstrada a fundamentação da 

impetração não só pelas alegações da peça vestibular, como também, pela 

documentação a ela acostada. Isso porque ficara constatado que a 

pretensão da Impetrante procede, porquanto, ao menos neste limiar que, 

de fato, a mesma protocolou nos dia 02.05.2017 e 20.06.2017 três 

requerimentos vindicando a emissão de notas fiscais para recebimento 

dos valores devidos, sendo que, por sua vez, até o presente momento 

não houve pronunciamento no mencionado processo administrativo (ID nº 

16403183 e seguintes). A título de esclarecimento, insta salientar que com 

a edição da Emenda Constitucional nº 45/2004, que instituiu o inciso 

LXXVIII do art. 5º da CF, passou a ser considerada garantia constitucional, 

segundo o princípio da eficiência, a razoabilidade da duração dos 

processos no âmbito judicial e administrativo. Assim, vejamos: “LXXVIII a 

todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 

duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação”. Do mesmo modo o artigo 2º da Lei nº 9.784/99, que “Regula o 

processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal”, 

estabelece, in verbis: “Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre 

outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 

proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 

jurídica, interesse público e eficiência”. A garantia da razoável duração do 

processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de 

garantia constitucional é desdobramento do princípio do direito de ação, 

estabelecido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, já que a tutela a ser 

realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de realizar, eficazmente, 

aquilo que o ordenamento jurídico material reserva à parte, sendo que 

eficaz é a tutela jurisdicional prestada tempestivamente, e não tardiamente. 

Todavia, a busca da celeridade e razoável duração do processo como 

direito fundamental, deve obedecer a uma regularidade temporal, não se 

podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, 

a conclusão de procedimento administrativo. Com efeito, impõe-se aos 

agentes administrativos o cumprimento estrito do dever de boa 

administração, e que por sua vez não se confunde com uma velocidade 

excessiva, nem com delongas demasiadas, em flagrante desrespeito a 

outros valores constitucional-processuais inerentes ao Estado 

Democrático de Direito. Nesse diapasão, compete à Administração Pública 

organizar o seu sistema de apuração disciplinar de modo que a sua 

jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental 

direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, 

observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, 

estabelecidos no art. 5º, LV da CF/88. No mesmo sentido, trago à colação 

o entendimento do ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles, in Direito 

Administrativo Brasileiro, 19ª edição, p. 98: “Quando não houver prazo 

legal, regulamentar ou regimental para a decisão, deve-se aguardar por 

um tempo razoável a manifestação da autoridade ou do órgão competente, 

ultrapassado o qual o silêncio da Administração converte-se em abuso de 

poder, corrigível pela via judicial adequada, que tanto pode ser ação 

ordinária, medida cautelar, mandado de injunção ou mandado de 

segurança. Nesse caso, não cabe ao Poder Judiciário praticar o ato 

omitido pela Administração, mas, sim, impor sua prática, ou desde logo 

suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o direito do postulante, 

violado pelo silêncio administrativo”. E, fazendo uma complementação ao 

acima estatuído, o ilustre doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, em 

sua obra Manual de Direito Administrativo, Lumen Juris, 2007, p. 24, anota 

que “vale a pena observar, entretanto, que o princípio da eficiência não 

alcança apenas os serviços públicos prestados diretamente à 

coletividade. Ao contrário, deve ser observado também em relação aos 

serviços administrativos internos das pessoas federativas e das pessoas 

a elas vinculadas”. Nesse contexto, a conclusão ditada pelo princípio da 

eficiência, é que a autoridade Impetrada, no exercício da atividade 

administrativa, deve se manifestar em tempo razoável acerca do pedido da 

Impetrante, não lhe sendo lícito omitir-se ou postergar indefinidamente a 

sua análise, sob pena de abuso de poder, haja vista que a ausência de 

decisão nos processos administrativos protocolado sob o nº 

5261449/2017, 5261450/2017 e 5287857/2017 se mostra letárgico e 

despropositado, o que fatalmente fere dispositivo constante do provimento 

nº 56/2014 – CGJ e do artigo 49 da Lei Federal nº 9.784/1999, que prevê 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias para proferir decisão de 

requerimentos de qualquer espécie. “Provimento nº. 56/2014-CGJ – 

considerando as tratativas das comissões de assuntos fundiários e 

registros públicos desta corregedoria geral de justiça sobre a 

necessidade de exigência de carta de anuência e a segurança jurídica 

que ela traz apara problemas de retificação de imóvel rural e averbação 

de georreferenciamento; [...] O prazo para emissão de carta de anuência 

pelo INTERMAT é de 60 (sessenta) dias contados da data de seu 

requerimento, desde que devidamente instruído com os documentos 

exigidos no item 6.3.4.4”. O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

assim dispõe sobre assunto: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. 

PEDIDO DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE 

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA 

ADMINISTRAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. 

ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍIPIOS DA PROPORCIONALIDADE, 

DA RAZOABILIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO 

PROCESSO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. 1. Como se trata de 

mandado de segurança impetrado por servidor público civil distrital contra 

ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, 

consubstanciado na ausência de apreciação do requerimento 

administrativo do impetrante, visando a conversão do tempo especial em 

comum para fins de aposentadoria voluntária, deve-se analisar, 

tão-somente, se a autoridade impetrada incidiu na alegada omissão, isto é, 

se a demora é, ou não, razoável. 2. No caso dos autos, a legislação não 

estabelece prazo para a Administração Pública responder requerimento de 

conversão de tempo especial em tempo comum para fins de aposentadoria 

voluntária, razão pela qual o operador do direito, diante da omissão 

legislativa, deve integrar a norma para definir qual seria o prazo adequado. 

3. Nos casos em que a lei não define um prazo para a conclusão do 

processo administrativo, é comum utilizar-se, por analogia, do prazo de 30 

(trinta) dias, previsto no artigo 173 da Lei Complementar Distrital n.º 

840/2011, e no artigo 49 da Lei Federal n.º 9.784/1999, aplicável aos atos 

e processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta 

do Distrito Federal por autorização expressa da Lei Distrital n.º 

2.834/2001. 4. Todavia, o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável 

motivadamente por igual período, é exíguo para os processos 

administrativos referentes à aposentadoria de servidor público, porquanto 

se trata de feito complexo. Assim, deve-se admitir que tais processos 

sejam decididos em prazo maior. 5. De outro lado, a demora da autoridade 

impetrada em mais de 09 (nove) meses para decidir o pedido do impetrante 

viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e 

da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e 

certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento. 6. O 

reconhecimento judicial da omissão administrativa ilegal acarreta a 

concessão da segurança para determinar à autoridade impetrada que 

pratique o ato, exteriorizando a manifestação volitiva da Administração 

Pública, não sendo possível ao Judiciário intervir na esfera administrativa e 

proceder, desde logo, à conversão do tempo especial em comum e 

conceder a aposentadoria voluntária ao impetrante. 7. Segurança 

parcialmente concedida para determinar ao Secretário de Estado de Saúde 

do Distrito Federal que decida, no prazo de 15 (quinze) dias contados de 

sua intimação, o pedido do impetrante de conversão do tempo especial em 

comum para fins de aposentadoria voluntária, da forma como entender de 

direito”. (TJ-DF - MSG: 20150020078844, Relator: ROBERVAL CASEMIRO 

BELINATI, Data de Julgamento: 22/09/2015, Conselho Especial, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 01/10/2015 . Pág.: 16). Presente, portanto, 

o fumus boni iuris, pois a análise do pedido administrativo em prazo 

razoável é corolário do princípio da eficiência, assim como da moralidade e 

da razoabilidade da Administração Pública, até porque os deveres 

decorrentes dos incisos do art. 5º têm como destinatários mais o Poder 

Público e seus agentes em qualquer nível do que os indivíduos em 

particular. A inviolabilidade dos direitos assegurados impõe deveres a 

todos, mas especialmente às autoridades e detentores do poder. E 

corroborando com o acima exposto, trago à colação o entendimento 

firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, in verbis: 

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 
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REQUERIMENTO DE ANISTIA. PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO. 

PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. 1. A todos é assegurada a razoável duração do 

processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de 

garantia constitucional, não se podendo permitir que a Administração 

Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento 

administrativo. 2. A despeito do grande número de pedidos feitos ao 

Ministro da Justiça e dos membros da Comissão de Anistia, seu órgão de 

assessoramento, serem pro bono, aqueles que se consideram atingidos 

no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, por 

motivação exclusivamente política, não podem ficar aguardando, 

indefinidamente, a apreciação do seu pedido, sem expectativa de solução 

num prazo razoável. 3. Ordem concedida.”. (MS 10.792/DF, Rel. Ministro 

HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10.05.2006, DJ 

21.08.2006 p. 228) – Destacamos. No mesmo sentido tem se posicionado 

o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: 

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE 

SEGURANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 

DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 

DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - APLICAÇÃO DO PRAZO 

ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL - PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS 

NORMAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - RECURSO DESPROVIDO 

- SENTENÇA RATIFICADA. 1 - A demora injustificada da análise do 

procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e 

viola o princípio da duração razoável do processo. 2 - ''Em vista do 

princípio da hierarquia das normas, deve prevalecer o prazo estabelecido 

na Lei Estadual e não na Resolução''. (AI 112116/2014, DES. MÁRCIO 

VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no 

DJE 06/07/2015)”. (Apelação / Remessa Necessária 116392/2014, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. O periculum in 

mora resta evidente na medida em que a demora na análise do processo 

administrativo objeto da presente demanda acarretará em diversos 

prejuízos financeiros para si. Destarte, entendo presentes e verificados 

os requisitos exigidos para a concessão da liminar almejada no presente 

mandamus. ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, DEFIRO A 

LIMINAR vindicada para o fim de determinar às autoridades tidas por 

coatoras que procedam com a análise dos processos administrativos 

E-Process nº 5261449/2017, 5261450/2017 e 5287857/2017, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias. 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). Notifiquem-se pessoalmente as autoridades coatoras, 

enviando-lhes a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestem as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-as do 

teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, 

para que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei nº. 12.016/2009). 

Após, remetam-se os autos ao ilustre representante do Parquet, nos 

termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09, para que se manifeste no presente 

feito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, servindo esta decisão 

como mandado. Cuiabá/MT, 08 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038965-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS HENRIQUE MENDES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O 

(ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILUSTRÍSSIMO SENHOR GERENTE DE CONCESSÃO DA MTPREV 

(IMPETRADO)

ILUSTRÍSSIMO SENHOR GERENTE DA COORDENADORIA DE GESTÃO DE 

PESSOAS (IMPETRADO)

ILUSTRÍSSIMO SENHOR GERENTE DA GERÊNCIA DE PROVIMENTO 

MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1038965-94.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de medida liminar impetrado por CLOVIS HENRIQUE 

MENDES DA SILVA contra ato indigitado coator da lavra do GERENTE DA 

GERÊNCIA DE PROVIMENTO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO, 

GERENTE DA COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS e do GERENTE 

DE CONCESSÃO DA MTPREV, todos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão da medida liminar para que seja determinado às 

autoridades tidas por coatoras que procedam com a conclusão do 

Processo Administrativo nº 170514/2018, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Aduz, em apertada síntese, que é funcionária pública estadual, tendo 

requerido administrativamente o pedido de aposentadoria especial, 

segundo consta do protocolo nº 170514/2018 do dia 10.09.2018, porém já 

se passaram mais de 02 (dois) meses e nada foi resolvido. Pontua que 

não pode ficar eternamente esperando a boa vontade da administração 

em resolver o requerimento administrativo, não lhe restando alternativa 

senão a impetração do presente mandamus para resguardar o seu direito 

líquido e certo. Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da medida 

liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar 

o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº. 12.016/2009), para a 

concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: 

que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente cumpre salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em Mandado de Segurança visa resguardar “possível direito da 

Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, 

razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Conforme relatado, cuida-se 

de Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter uma decisão 

para que seja determinado às autoridades tidas por coatoras que 

procedam com a conclusão do Processo Administrativo nº 170514/2018, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Analisando detidamente os autos, em juízo de 

cognição sumária, entendo, prima facie, como demonstrada a 

fundamentação da impetração não só pelas alegações da peça vestibular, 
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como também, pela documentação a ela acostada. Isso porque ficara 

constatado que a pretensão do Impetrante procede, porquanto, ao menos 

neste limiar que, de fato, o mesmo protocolou no dia 10.09.2018 um 

requerimento vindicando a concessão de aposentadoria especial, sendo 

que, por sua vez, até o presente momento não houve decisão final no 

mencionado processo administrativo (ID nº 16403859). A título de 

esclarecimento, insta salientar que com a edição da Emenda Constitucional 

nº 45/2004, que instituiu o inciso LXXVIII do art. 5º da CF, passou a ser 

considerada garantia constitucional, segundo o princípio da eficiência, a 

razoabilidade da duração dos processos no âmbito judicial e 

administrativo. Assim, vejamos: “LXXVIII a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Do mesmo modo o 

artigo 2º da Lei nº 9.784/99, que “Regula o processo administrativo no 

âmbito da Administração Pública Federal”, estabelece, in verbis: “Art. 2o A 

Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 

legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 

público e eficiência”. A garantia da razoável duração do processo, 

segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de garantia 

constitucional é desdobramento do princípio do direito de ação, 

estabelecido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, já que a tutela a ser 

realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de realizar, eficazmente, 

aquilo que o ordenamento jurídico material reserva à parte, sendo que 

eficaz é a tutela jurisdicional prestada tempestivamente, e não tardiamente. 

Todavia, a busca da celeridade e razoável duração do processo como 

direito fundamental, deve obedecer a uma regularidade temporal, não se 

podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, 

a conclusão de procedimento administrativo. Com efeito, impõe-se aos 

agentes administrativos o cumprimento estrito do dever de boa 

administração, e que por sua vez não se confunde com uma velocidade 

excessiva, nem com delongas demasiadas, em flagrante desrespeito a 

outros valores constitucional-processuais inerentes ao Estado 

Democrático de Direito. Nesse diapasão, compete à Administração Pública 

organizar o seu sistema de apuração disciplinar de modo que a sua 

jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental 

direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, 

observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, 

estabelecidos no art. 5º, LV da CF/88. No mesmo sentido, trago à colação 

o entendimento do ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles, in Direito 

Administrativo Brasileiro, 19ª edição, p. 98: “Quando não houver prazo 

legal, regulamentar ou regimental para a decisão, deve-se aguardar por 

um tempo razoável a manifestação da autoridade ou do órgão competente, 

ultrapassado o qual o silêncio da Administração converte-se em abuso de 

poder, corrigível pela via judicial adequada, que tanto pode ser ação 

ordinária, medida cautelar, mandado de injunção ou mandado de 

segurança. Nesse caso, não cabe ao Poder Judiciário praticar o ato 

omitido pela Administração, mas, sim, impor sua prática, ou desde logo 

suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o direito do postulante, 

violado pelo silêncio administrativo”. E, fazendo uma complementação ao 

acima estatuído, o ilustre doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, em 

sua obra Manual de Direito Administrativo, Lumen Juris, 2007, p. 24, anota 

que “vale a pena observar, entretanto, que o princípio da eficiência não 

alcança apenas os serviços públicos prestados diretamente à 

coletividade. Ao contrário, deve ser observado também em relação aos 

serviços administrativos internos das pessoas federativas e das pessoas 

a elas vinculadas”. Nesse contexto, a conclusão ditada pelo princípio da 

eficiência, é que as autoridades Impetradas, no exercício da atividade 

administrativa, devem se manifestar em tempo razoável acerca do pedido 

do Impetrante, não lhe sendo lícito omitir-se ou postergar indefinidamente a 

sua análise, sob pena de abuso de poder, haja vista que a ausência de 

decisão final no processo administrativo protocolado sob o nº 

170514/2018 se mostra letárgico e despropositado, o que fatalmente fere 

dispositivo constante do provimento nº 56/2014 – CGJ e do artigo 49 da 

Lei Federal nº 9.784/1999, que prevê prazo máximo de 60 (sessenta) dias 

para proferir decisão de requerimentos de qualquer espécie. “Provimento 

nº. 56/2014-CGJ – considerando as tratativas das comissões de assuntos 

fundiários e registros públicos desta corregedoria geral de justiça sobre a 

necessidade de exigência de carta de anuência e a segurança jurídica 

que ela traz apara problemas de retificação de imóvel rural e averbação 

de georreferenciamento; [...] O prazo para emissão de carta de anuência 

pelo INTERMAT é de 60 (sessenta) dias contados da data de seu 

requerimento, desde que devidamente instruído com os documentos 

exigidos no item 6.3.4.4”. O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

assim dispõe sobre assunto: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. 

PEDIDO DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE 

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA 

ADMINISTRAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. 

ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍIPIOS DA PROPORCIONALIDADE, 

DA RAZOABILIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO 

PROCESSO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. 1. Como se trata de 

mandado de segurança impetrado por servidor público civil distrital contra 

ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, 

consubstanciado na ausência de apreciação do requerimento 

administrativo do impetrante, visando a conversão do tempo especial em 

comum para fins de aposentadoria voluntária, deve-se analisar, 

tão-somente, se a autoridade impetrada incidiu na alegada omissão, isto é, 

se a demora é, ou não, razoável. 2. No caso dos autos, a legislação não 

estabelece prazo para a Administração Pública responder requerimento de 

conversão de tempo especial em tempo comum para fins de aposentadoria 

voluntária, razão pela qual o operador do direito, diante da omissão 

legislativa, deve integrar a norma para definir qual seria o prazo adequado. 

3. Nos casos em que a lei não define um prazo para a conclusão do 

processo administrativo, é comum utilizar-se, por analogia, do prazo de 30 

(trinta) dias, previsto no artigo 173 da Lei Complementar Distrital n.º 

840/2011, e no artigo 49 da Lei Federal n.º 9.784/1999, aplicável aos atos 

e processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta 

do Distrito Federal por autorização expressa da Lei Distrital n.º 

2.834/2001. 4. Todavia, o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável 

motivadamente por igual período, é exíguo para os processos 

administrativos referentes à aposentadoria de servidor público, porquanto 

se trata de feito complexo. Assim, deve-se admitir que tais processos 

sejam decididos em prazo maior. 5. De outro lado, a demora da autoridade 

impetrada em mais de 09 (nove) meses para decidir o pedido do impetrante 

viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e 

da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e 

certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento. 6. O 

reconhecimento judicial da omissão administrativa ilegal acarreta a 

concessão da segurança para determinar à autoridade impetrada que 

pratique o ato, exteriorizando a manifestação volitiva da Administração 

Pública, não sendo possível ao Judiciário intervir na esfera administrativa e 

proceder, desde logo, à conversão do tempo especial em comum e 

conceder a aposentadoria voluntária ao impetrante. 7. Segurança 

parcialmente concedida para determinar ao Secretário de Estado de Saúde 

do Distrito Federal que decida, no prazo de 15 (quinze) dias contados de 

sua intimação, o pedido do impetrante de conversão do tempo especial em 

comum para fins de aposentadoria voluntária, da forma como entender de 

direito”. (TJ-DF - MSG: 20150020078844, Relator: ROBERVAL CASEMIRO 

BELINATI, Data de Julgamento: 22/09/2015, Conselho Especial, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 01/10/2015 . Pág.: 16). Presente, portanto, 

o fumus boni iuris, pois a análise do pedido administrativo em prazo 

razoável é corolário do princípio da eficiência, assim como da moralidade e 

da razoabilidade da Administração Pública, até porque os deveres 

decorrentes dos incisos do art. 5º têm como destinatários mais o Poder 

Público e seus agentes em qualquer nível do que os indivíduos em 

particular. A inviolabilidade dos direitos assegurados impõe deveres a 

todos, mas especialmente às autoridades e detentores do poder. E 

corroborando com o acima exposto, trago à colação o entendimento 

firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, in verbis: 

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

REQUERIMENTO DE ANISTIA. PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO. 

PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. 1. A todos é assegurada a razoável duração do 

processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de 

garantia constitucional, não se podendo permitir que a Administração 

Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento 

administrativo. 2. A despeito do grande número de pedidos feitos ao 

Ministro da Justiça e dos membros da Comissão de Anistia, seu órgão de 

assessoramento, serem pro bono, aqueles que se consideram atingidos 

no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, por 

motivação exclusivamente política, não podem ficar aguardando, 

indefinidamente, a apreciação do seu pedido, sem expectativa de solução 

num prazo razoável. 3. Ordem concedida.”. (MS 10.792/DF, Rel. Ministro 

HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10.05.2006, DJ 
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21.08.2006 p. 228) – Destacamos. No mesmo sentido tem se posicionado 

o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: 

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE 

SEGURANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 

DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 

DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - APLICAÇÃO DO PRAZO 

ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL - PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS 

NORMAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - RECURSO DESPROVIDO 

- SENTENÇA RATIFICADA. 1 - A demora injustificada da análise do 

procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e 

viola o princípio da duração razoável do processo. 2 - ''Em vista do 

princípio da hierarquia das normas, deve prevalecer o prazo estabelecido 

na Lei Estadual e não na Resolução''. (AI 112116/2014, DES. MÁRCIO 

VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no 

DJE 06/07/2015)”. (Apelação / Remessa Necessária 116392/2014, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. O periculum in 

mora resta evidente na medida em que a demora na análise do processo 

administrativo objeto da presente demanda acarretará em diversos 

prejuízos financeiros para si. Destarte, entendo presentes e verificados 

os requisitos exigidos para a concessão da liminar almejada no presente 

mandamus. ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, DEFIRO A 

LIMINAR vindicada para o fim de determinar às autoridades tidas por 

coatoras que procedam com a conclusão do Processo Administrativo nº 

170514/2018, no prazo de 05 (cinco) dias. 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). Notifiquem-se pessoalmente as 

autoridades coatoras, enviando-lhes a segunda via da inicial, a fim de que, 

no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações de praxe, e, na 

oportunidade, intime-as do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº. 12.016/09). 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão 

enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7°, 

II da Lei nº. 12.016/2009). Após, remetam-se os autos ao ilustre 

representante do Parquet, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09, para 

que se manifeste no presente feito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, servindo 

esta decisão como mandado. Cuiabá/MT, 08 de novembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1038594-33.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação de Concessão de Pensão por Morte com 

pedido de tutela provisória de urgência antecipada proposta por ALBA 

DENISE LEVENTI, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a concessão 

da tutela provisória de urgência para que seja assegurada a percepção da 

pensão por morte, até decisão final da presente ação. Aduze, em síntese, 

que é genitora de Rudolf Leventi Alves, cujo falecimento se deu no dia 20 

de outubro de 2018, em razão de acidente de trânsito. Relata que seu filho 

era Policial Militar do Estado de Mato Grosso e que com a renda auferida 

supria toda necessidade material na seara familiar, por esta razão era dele 

dependente. Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de 

antecipada de urgência, previstos no art. 300 e ss. do CPC/2015. Instruiu a 

inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e, Decido. Primeiramente, verifico que não 

se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do 

CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, 

a Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. Para a concessão da tutela 

antecipada se faz necessário se comprovar a evidência da probabilidade 

do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão 

(art. 300 do NCPC/2015). Não há que se olvidar que a construção 

jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em face da 

Fazenda Pública. In casu, busca as requerentes a concessão da tutela 

provisória de urgência para que seja assegurada a percepção da pensão 

por morte, até decisão final da presente ação. Pois bem. Em análise 

perfunctória dos fatos expostos e da malha documental acostada aos 

autos, notadamente os documentos de ID nº 16342175 e seguintes, 

vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da tutela provisória pleiteada. Isso porque, a 

documentação apresentada me convenceu da existência da evidência da 

probabilidade do direito, uma vez que a Requerente demonstrou de forma 

cristalina a dependência econômica de seu filho. Cumpre destacar que 

seu filho era Policial Militar do Estado de Mato Grosso, e, nos termos da 

legislação complementar n°. 555 de 2014, a pensão por morte do militar é 

divida aos seus dependentes, senão vejamos: Art. 63 São direitos, 

indenizações e vantagens eventuais dos militares estaduais, nas 

condições previstas nesta lei complementar e em legislação ou normas 

específicas e/ou peculiares: XVII - pensão para os dependentes. Art. 120 

São beneficiários da pensão, para efeitos desta lei complementar: I - 

vitalícia: c) a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do 

militar estadual; In casu, verifica-se dos documentos carreado aos autos 

que a requerente era dependente financeiramente de seu filho, inclusive, 

percebe-se que o Sr. Rudolf Leventi Alves, havia declarado no imposto de 

renda referente ao exercício de 2018 que os seus genitores, Sr. Julimar 

Alves e Silva e a Sra. Alba Denise Leventi são seus dependentes. Nesse 

sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, in verbis: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA 

DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – UNIÃO ESTÁVEL E DEPENDÊNCIA 

ECONÔMICA DEMONSTRADAS – DIREITO AO BENEFÍCIO – HONORÁRIOS 

MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.O reconhecimento da união estável 

exige a comprovação da convivência pública, duradoura e contínua 

estabelecida com o objetivo de constituição de família (CRF, art. 226, § 3º; 

CC, art. 1.723). Reconhecida a união estável, a companheira faz jus ao 

recebimento de pensão por morte, consoante prescreve o Estatuto dos 

Policiais Militares do Estado de Moto Grosso (Lei Complementar n. 

231/2005, arts. 85 e 87).A verba honorária deve ser arbitrada, nos termos 

do art. 20, § 4º, do CPC/73, de forma equitativa e em quantia razoável. 

Desta feita, tendo em vista o óbito do militar Rudolf Leventi Alves, bem 

como que era o provedor de seus genitores, entendo que a requerente 

faz jus ao percebimento de pensão por morte, presente assim, o fumus 

boni iuris. O periculum in mora, resta demonstrado na medida que a 

demora na prestação da tutela jurisdicional pode vir a trazer efetiva lesão 

ao direito da requerente, uma vez que, após o óbito de seu filho o auxílio 

financeiro necessário para o sustento da familiar está prejudicado. 

Portanto, ante a presença dos requisitos ensejadores para a concessão 

da tutela provisória de urgência, impõe-se o deferimento da medida. ISTO 

POSTO, e consoante fundamentação supra, DEFIRO O PROVIMENTO 

ANTECIPATÓRIO, para determinar ao requerido que implante o benefício de 

pensão de morte em favor da requerente, Sra. Alba Denise Leventi, até 

decisão de mérito. Cite-se o Requerido, para, querendo, apresentar a sua 

defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Nos termos 

do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. No mais, por se tratar de interesse individual disponível, bem 

como nos termos do Ato Administrativo nº 006/2003/PGJ-CGMT, afasto o 

mister do Ministério Público em manifestar na causa, conforme diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido. Com a defesa, vistas à 

Requerente para impugnar no prazo legal e, após, voltem-me conclusos 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá/MT, 08 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1029149-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103759/11/2018 Página 301 de 671



Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CUIABA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1029149-25.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Representação para 

Deflagração de Procedimento para Imposição de Penalidade Administrativa 

proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, todos 

devidamente qualificados, objetivando a procedência dos pedidos para 

que seja aplicada a infração do art. 58 do Estatuto do Idoso – Pena de 

multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 1.000,00 (um mil reais) – e 

multa civil a ser estipulada pelo juiz, conforme o dano sofrido pelo idoso 

aos Requeridos. Aduz, em síntese, que instaurou Inquérito Civil para 

apurar os motivos pelos quais não foi realizada a cirurgia de pessoa idosa 

que se encontrava em situação de risco de morte no Hospital e Pronto 

Socorro de Cuiabá, bem como os motivos do descumprimento de medida 

judicial expedida neste sentido. Assevera que na denúncia consta que a 

paciente conseguiu medida judicial obrigando a realização da cirurgia, 

mas, em razão da burocracia entre o Estado e o Hospital Geral 

Universitário (HGU), o procedimento cirúrgico não foi realizado, o que 

ocasionou o óbito da Sr.ª Alaíde Ventura da Silva em 22.05.2014. Relata 

que na conclusão da sindicância realizada consta que houve demora por 

parte do Departamento Jurídico da SMS em reportar-se ao setor de 

regulação encaminhando a demanda judicial, bem como que faltou 

acompanhamento regular dos pacientes com esse nível de gravidade para 

o atendimento das reais necessidades e que houve falha na comunicação 

entre os setores envolvidos no atendimento, inclusive com equívocos 

quanto a exames ou procedimentos como o ocorrido. Pontua que a 

Secretaria Estadual de Saúde foi displicente no atendimento e 

acompanhamento da idosa, pois ciente da gravidade do seu quadro de 

saúde e da inércia dos demais órgãos em executar os exames e 

procedimentos solicitados, não agilizando a realização do procedimento 

cirúrgico. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em 

síntese, é o que merece registro. Primeiramente, verifica-se que com a 

distribuição de competências vigente no âmbito do Poder Judiciário 

Estadual, compete às Varas Especializadas da Fazenda Pública 

“Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, 

mediante distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas 

Esp. da Fazenda Pública”. Por outro lado, compete à Vara Especializada 

de Ação Civil Pública e Ação Popular “Processar e julgar os feitos que 

tenham por objeto a proteção de direitos difusos, coletivos ou individuais 

homogêneos, e os que seguirem o procedimento previsto nas Leis nº 

7.347/85, nº 4.717/65 e nº 8.429/92, exceto aqueles cuja natureza esteja 

afeta, especificamente, a outro Juizado ou Vara Especializada, bem como 

as cartas precatórias cíveis de sua competência”. Cumpre destacar que a 

presente ação, ao que me afigura, abrange matéria afeta à Ação Civil 

Pública (Lei nº 7.347/85), uma vez que se trata de defesa de um direito 

difuso, qual seja a aplicação de uma penalidade prevista no art. 58 da Lei 

nº 10.741/02 (Estatuto do Idoso) aos entes públicos que deixaram de 

assegurar a efetivação do direito à vida e à saúde da falecida Sr.ª Alaíde 

Ventura da Silva. Vejamos o teor dos arts. 1º, IV, e 3º da Lei nº 7.347/85, 

senão vejamos: “Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem 

prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais 

e patrimoniais causados: (...) IV - a qualquer outro interesse difuso ou 

coletivo. (...)”. “Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação em 

dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Desta 

feita, em se tratando de ação que tem por objeto a condenação dos entes 

públicos ao pagamento de multa pelo não cumprimento de legislação 

federal, compete à Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação 

Popular processar e julgar o presente feito, posto que em razão do 

princípio da especialidade o referido Juízo detém a competência absoluta. 

Ademais, ressalta-se que em se tratando de incompetência absoluta, está 

poderá ser alegada de ofício, nos termos do art. 64, §1º do CPC/2015. 

Verifica-se, ainda, que a incompetência absoluta é vício insanável, e por 

ser matéria de ordem pública não se sujeita ao instituto da preclusão, 

razão pela qual pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição. 

Dessa maneira, diante de todo o exposto e considerando a incompetência 

deste Juízo, nos termos do art. 43, 44 e 64, §1º do CPC/2015, que pode 

ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor da Vara Especializada de Ação Civil Pública e 

Ação Popular. Encaminhem-se os autos ao juízo competente, nos moldes 

do art. 64, §§1º e 3º do CPC/2015. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 08 de 

novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007494-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Maria Fernanda de Toledo Ribeiro Maymone (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0010108A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCESSO Nº: 1016728-03.2017.8.11.0041. (PJE 3). Vistos etc. Trata-se 

de petição da exequente ID n° 16253604 na qual objetiva sanar vício 

existente na sentença ID n° 15747276, uma vez que, entende haver erro 

material. Relata, em resumo, que a sentença julgou procedentes os 

pedidos iniciais e condenou o executado ao pagamento dos honorários 

sucumbenciais, contudo, suspendeu o pagamento em virtude da justiça 

gratuita. Os autos me vieram conclusos. É o relatório. Passo a 

fundamentação. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o pleito do 

exequente merece guarida, de modo que deve ser acolhido. Em outras 

palavras, a exequente não busca a rediscussão do mérito, o que se 

revela impossível, mas tão somente a correção de erro material da 

sentença. Em análise detida aos autos, verifica-se que o feito fora 

sentenciado, julgando procedentes os pedidos da exequente, contudo, 

condenou o executado ao pagamento dos honorários sucumbenciais e 

suspendeu o pagamento em virtude da justiça gratuita. Assim, em razão 

do executado ser o Estado de Mato Grosso há erro material a ser sanado, 

devendo ser suprimida a suspensão do pagamento dos honorários em 

razão da justiça gratuita. Desta feita, evidente a existência de erro 

material, e assim, a fim de evitar maiores prejuízos à exequente 

necessária se faz a correção da natureza da demanda, conforme 

pleiteado. ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, defiro o pedido 

ID 16253604, para sanar o erro material fazendo constar o seguinte 

“Condeno o Executado ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”, 

devendo ser suprimida a suspenção da condenação ao pagamento de 

honorários sucumbenciais deferido em sede de sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá/MT, 08 de novembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001459-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS OAB - MT0007202A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Da Comissão PErmanente de Licitação da SECITECI, Sr. Fabio 

Vieira Alves (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1001459-55.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por TIRANTE CONTRUTORA E CONSULTORIA 

LTDA. contra suposto ato ilegal praticado pelo PRESIDENTE DA COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – SECITECI/MT, objetivando a concessão da 

medida liminar para que seja determinada a suspensão do ato coator e 

permita a habilitação da impetrante no processo licitatório, autorizando a 

adjudicação do objeto. Foi indeferida a medida antecipatória (ID nº 

507058). O Impetrante aviou petição aos autos requerendo a homologação 

do pedido de desistência (ID nº 1960947). Em síntese, é o que merece 

registro. Verifica-se nos autos que o Impetrante manifestou nos autos 
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requerendo a desistência da presente demanda. Desta feita, considerando 

que o acolhimento do pedido não trará qualquer prejuízo às partes, 

HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência formulado pela 

Impetrante (ID nº 1960947), para que surta seus jurídicos efeitos, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII do CPC/2015. Publique-se e 

Intime-se. Isento de custas. Sem interesse recursal. Cumprido o 

determinado acima, certifique-se o trânsito e arquive-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 07 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002256-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA HERMINIA TELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1002256-31.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Ordinária proposta por CELIA HERMINIA TELLI em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, onde objetiva a procedência dos pedidos para que seja 

determinada a cessação da cobrança realizada por parte do Requerido de 

contribuições previdenciárias que estão incidindo ilegalmente sobre 

valores de natureza indenizatória e/ou não habitual, e, ainda, a 

condenação do Estado pelos valores pagos ilegalmente ainda não 

alcançados pela prescrição (últimos cinco anos ao ajuizamento da ação), 

e parcelas vincendas no decorrer do processo. A Requerente aviou 

petição aos autos requerendo a homologação do pedido de desistência (ID 

nº 9559879). Em síntese, é o que merece registro. Verifica-se nos autos 

que a Requerente manifestou nos autos requerendo a desistência da 

presente demanda. Desta feita, considerando que o acolhimento do pedido 

não trará qualquer prejuízo às partes, HOMOLOGO, por sentença, o 

pedido de desistência formulado pela Requerente (ID nº 9559879), para 

que surta seus jurídicos efeitos, e, via de consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 

485, VIII do CPC/2015. Publique-se e Intime-se. Isento de custas. Sem 

interesse recursal. Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito 

e arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de novembro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005434-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO SERV DA SAUDE E MEIO AMB DO EST MATO GROSSO 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ricardo Antônio Bezerra Costa, Tenente Coronel Bombeiro Militar, Diretor 

Geral do SAMU (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1005434-85.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE E 

MEIO AMBIENTE DO ESTADO MATO GROSSO contra suposto ato ilegal 

praticado pelo RICARDO ANTÔNIO BEZERRA COSTA, TENENTE CORONEL 

BOMBEIRO MILITAR, DIRETOR GERAL DO SAMU 192/SES/MT, objetivando 

a concessão da medida liminar para que seja determinada a suspensão do 

Ato Administrativo nº 1155/SAD/2014. O Impetrante aviou petição aos 

autos requerendo a homologação do pedido de desistência (ID nº 

1096331). Em síntese, é o que merece registro. Verifica-se nos autos que 

o Impetrante manifestou nos autos requerendo a desistência da presente 

demanda. Desta feita, considerando que o acolhimento do pedido não trará 

qualquer prejuízo às partes, HOMOLOGO, por sentença, o pedido de 

desistência formulado pelo Impetrante (ID nº 1096331), para que surta 

seus jurídicos efeitos, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, 

VIII do CPC/2015. Publique-se e Intime-se. Isento de custas. Sem interesse 

recursal. Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito e 

arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de novembro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006308-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE BRITO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1006308-70.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer proposta por 

EUNICE BRITO GOMES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e da 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, todos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe, objetivando, no mérito, a procedência dos pedidos para 

que seja determinado aos Requeridos que viabilizem imediatamente o 

fornecimento do medicamento denominado “Fosfoetanolamina Sintética”. 

Pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Foi indeferido 

o provimento antecipatório (ID nº 1078895). A parte Autora manifestou-se 

nos autos informando que a Requerente veio a óbito, requerendo a 

extinção do feito sem a resolução do mérito (ID nº 1525043). Os autos me 

vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Primeiramente, entendo que no caso sub examine a questão de 

mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção 

de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a 

análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. 

Como relatado, buscava a Autora a procedência da ação para que fosse 

determinado aos Requeridos que viabilizassem o fornecimento do 

medicamento denominado “Fosfoetanolamina Sintética”. Constata-se que, 

após o deferimento da tutela provisória, a Requerente veio a óbito no dia 

26.05.2016 (ID nº 1525043). Por ser direito personalíssimo e 

intransmissível, não é juridicamente possível a sucessão processual. 

Logo, a morte do Autor acarreta, por motivo superveniente, a falta de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, a 

impor a extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 485, VI e IX 

do CPC/2015), senão vejamos: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse 

processual; (...) IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada 

intransmissível por disposição legal; (...)”. Nessa mesma linha segue a 

doutrina de Nelson Nery Junior (in Código de Processo Civil anotado e 

legislação extravagante. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 505), 

in verbis: “Na verdade a causa de extinção do processo é a 

intransmissibilidade do direito material posto em juízo e não da ação. 

Quando falecer a parte (autor ou réu) e o direito feito valer na ação for 

intransmissível por expressa disposição legal, o processo deve ser extinto 

sem julgamento do mérito”. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou 

nesse sentido, reconhecendo a natureza personalíssima do direito a 

saúde, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. ÓBITO DO IMPETRANTE NO 

CURSO DA LIDE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO 

NOS TERMOS DO ART. 267, IX DO CPC. 1. Mandado de segurança 

impetrado para garantir ao impetrante o direito à internação em UTI. 2. 

Óbito do impetrante ocorrido após a concessão da liminar e antes da 

prolação da sentença. Fato superveniente noticiado em contra-razões de 

apelo e desconsiderado pelo Tribunal a quo, embora instado a 

manifestar-se através de embargos declaratórios. 2. Embora haja omissão 

no julgado, que analisou o mérito da impetração, quanto à existência de 

fato superveniente, não deve ser anulado o acórdão por violação ao art. 

535 do CPC, mas extinto o feito sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 267, IX do CPC porque, in casu, a aplicação das regras processuais 

adequadas a ninguém aproveitará. 3. Hipótese de ação personalíssima, 

cujo direito não é passível de transmissão aos herdeiros. 4. Recurso 
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especial provido para extinguir o feito sem julgamento do mérito”. (REsp 

703.594/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 

06/12/2005, DJ 19/12/2005, p. 352). Não destoa deste entendimento a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: 

“APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – INTERNAÇÃO EM HOME CARE – URGÊNCIA E NECESSIDADE 

NÃO COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO 

– AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 2. "[...] Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço 

de Home Care, exige-se prova da imprescindibilidade. [...],.” (Reenec 

121938/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)"”. 

(Apelação / Remessa Necessária 39044/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018). 

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FALECIMENTO DA PARTE — PERDA DO 

OBJETO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 

DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E 

FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — 

PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Constatado o óbito 

do autor e por se tratar de pretensão personalíssima, imperiosa é a 

extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, 

VI e IX do Código de Processo Civil. A Emenda Constitucional nº 80, de 4 

de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, 

autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à 

Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República 

Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a 

condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em 

seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas 

pretensões de natureza civil. Sentença retificada. Recurso prejudicado”. 

(Apelação / Remessa Necessária 2699/2017, DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 18/07/2017, Publicado no DJE 26/07/2017). Portanto, ante a perda 

superveniente do objeto da ação, impõe-se a extinção do processo, sem a 

resolução do mérito. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante toda a 

fundamentação exposta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, VI e IX, do CPC/2015. 

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos termos do §2º, §3º e §8º do art. 85 do 

CPC/2015, mantendo-os suspensos por força do art. 12 da Lei nº 

1.060/50. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 07 de novembro de 2017. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024391-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BATTISTI & GRISON LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT15580/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO n°: 1024391-66.2018.8.11.0041. 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com 

pedido de liminar impetrado por BATTISTI E GRISON LTDA. – ME, neste ato 

representado por seu sócio, o Sr. Lucinei Battisti, contra ato indigitado 

coator da lavra do GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO 

ELETRÔNICO/GCAD e do SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO – 

SEFAZ/MT, todos qualificados na exordial, objetivando a concessão da 

medida liminar para que seja determinada a suspensão do recolhimento do 

ICMS pelo Regime de Estimativa Simplificada Estimativa por Operação, 

determinando que a mesma seja enquadrada no Regime de Apuração 

mensal, nos moldes art. 131 e 132, III e IV, do RICMS e Portaria nº 

144/2006. Ao ID n°. 16271427, o impetrante atravessa petição requerendo 

a desistência e consequente extinção do feito. É o necessário relato. 

Fundamento. Decido. Verifica-se nos autos que o impetrante manifestou, 

requerendo a desistência do presente mandamus. Desta 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 pelo impetrante, para que 

surta seus jurídicos efeitos, e, via de consequência, julgo EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito com fulcro no art. 485, VIII do 

Novo Código de Processo Civil. Publiquem-se Intimem-se. Sem interesse 

recursal, certifique-se o trânsito e arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de 

novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007264-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL SANTOS E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031/O-O 

(ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1007264-86.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Reconhecimento de Promoção c/c Cobrança proposta por GENTIL 

SANTOS SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, onde objetiva a 

procedência dos pedidos para que seja declarado o direito do Requerente 

à promoção a posto inexistente para o Quadro Complementar da Polícia 

Militar, promovendo o requerente ao posto de Tenente Coronel PM 

retroagindo seus efeitos à abril de 2014, bem como seja condenado o 

Requerido ao pagamento da diferença salarial decorrentes da diferença 

entre o subsidio de major e tenente coronel, devidamente corrigida 

monetariamente, com juros de 0,5% a.m. e pelo IPCA-E, que perfaz 

atualmente o valor de R$ 75.131,30 (setenta e cinco mil, cento e trinta e um 

reais e trinta centavos). O Requerente aviou petição aos autos 

requerendo a homologação do pedido de desistência (ID nº 1414108). Em 

síntese, é o que merece registro. Verifica-se nos autos que o Requerente 

manifestou nos autos requerendo a desistência da presente demanda. 

Desta feita, considerando que o acolhimento do pedido não trará qualquer 

prejuízo às partes, HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência 

formulado pelo Requerente (ID nº 1414108), para que surta seus jurídicos 

efeitos, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII do CPC/2015. 

Publique-se e Intime-se. Isento de custas. Sem interesse recursal. 

Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito e arquive-se. 
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Cumpra-se. Cuiabá, 07 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027770-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1027770-15.2018.8.11.0041 (PJE 

3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de Ato 

Administrativo com pedido de tutela provisória de urgência proposta por 

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA. em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão do provimento antecipatório para que seja determinada a 

suspensão da exigibilidade das multas aplicadas pela SUPERINTENDÊNCIA 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/MT, objeto do processo 

administrativo nº. 0113.016.547-0, suspendendo o protesto e a inscrição 

da multa em dívida ativa e no cadastro negativo dos fornecedores do 

PROCON por este débito. Aduz, em apertada síntese, que o PROCON/MT, 

através do processo administrativo acima mencionado, aplicou diversa 

multa administrativa, totalizando o valor de R$ 56.554,46 (cinquenta e seis 

mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), sob 

o fundamento de que infringiu diversos ditames presentes na legislação 

consumerista. Sustenta que atuou em estrita observância ao pactuado em 

contrato e disposto em lei, não infringindo nenhum dispositivo da legislação 

consumerista, alegando ser ilegal e arbitrária a decisão proferida na seara 

administrativa, sendo de rigor a sua anulação e, via de consequência, das 

penalidades injustamente aplicadas. Defende, ainda, sobre a 

desproporcionalidade das multas aplicadas; invoca o princípio da 

proporcionalidade; objeta sobre o desvio de finalidade das multas. Escuda 

a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de urgência, previstos no 

art. 300 do CPC/2015. Deu à causa o valor de R$ 56.554,46 (cinquenta e 

seis mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis 

centavos). Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. 

Provimento antecipatório indeferido ao ID n°. 15142721. Citado, o requerido 

apresentou contestação ao ID n°. 15462188, pugnando pela 

improcedência do pedido Ao ID n°. 16215484, a parte autora atravessa 

petição requerendo a desistência e consequente extinção do feito. Ao ID 

n°. 16320909, o Estado de Mato Grosso concorda com a desistência e 

pugna pela condenação em honorários. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento. Decido. Verifica-se nos autos que o requerente manifestou 

nos autos (ID n° 16215484), 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. Condeno a parte autora ao pagamento dos 

honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 

1000,00 (um mil reais), nos termos do Artigo 85, § 8º do CPC. 

Publiquem-se Intimem-se. Sem interesse recursal. Cumprido o determinado 

acima, certifique-se o trânsito e arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de 

novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006867-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS TIMOTEO ARCANJO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1006867-27.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Ordinária proposta por MARCOS TIMÓTEO ARCANJO AMARAL em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente 

qualificados, objetivando a procedência dos pedidos para que seja 

constituído o caráter salarial da Verba “Indenizatória” instituída pelo art. 2º 

da Lei Complementar nº 79/2000, com a redação dada pela Lei 

Complementar Estadual nº 169/2004, bem como que seja determinado que 

a mesma seja incluída na base de cálculo da remuneração relativa às 

férias acrescidas de 1/3 a mais, das licenças para tratamento de saúde ou 

ainda qualquer benefício de afastamento do cargo, para o qual lhe seja 

assegurado a manutenção do recebimento remuneratório e do 13º Salário. 

Requer ainda a condenação do Requerido ao pagamento de diversas 

verbas. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Foi 

deferida a medida antecipatória, consoante se extrai da decisão de fls. 

52/53. Devidamente citado, o Requerido Estado de Mato Grosso 

apresentou Contestação nos autos (ID nº 1650671), pugnando, no mérito, 

pela improcedência dos pedidos. Réplica acostada aos autos (ID nº 

1664617), tendo a parte Autora rechaçado todos os pontos abordados 

pelo Requerido, ratificado os termos da inicial e, ao final, pugnou pela 

procedência dos pedidos. As partes manifestaram-se conjuntamente nos 

autos (ID nº 11319878), informando a renúncia à pretensão formulada, 

com a anuência do Requerido, requerendo a extinção do presente feito. 

Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o que merece registro. ISTO 

POSTO, acolho o pedido formulado pelas partes, HOMOLOGO a renúncia à 

pretensão formulada nos presentes autos, consoante requerimento de ID 

nº 11319878, e JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, III, alínea ‘c’ do CPC/2015. Isento de 

custas, nos termos do art. 1º da Lei nº 1.060/50. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se 

com as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 07 de novembro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008068-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº º 1008068-20.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Ação Monitória promovida 

por WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados. Ao ID 
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n°. 15129482, 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° 15129482), 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, 07 de novembro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012901-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRIDI DI DOMENICO & CIA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1012901-18.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por BRIDI DI DOMENICO & CIA LTDA – EPP contra 

suposto ato ilegal praticado pelo PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão da medida liminar 

para que seja determinada à Autoridade Coatora que proceda com o 

registro da Terceira Alteração Contratual da Impetrante na Junta Comercial 

do Estado de Mato Grosso, independentemente de qualquer alteração com 

relação à qualificação profissional dos sócios. A medida liminar foi 

indeferida (ID nº 1876684). A Impetrante aviou petição aos autos 

requerendo a homologação do pedido de desistência (ID nº 1952162). Em 

síntese, é o que merece registro. Verifica-se nos autos que a Impetrante 

manifestou nos autos requerendo a desistência da presente demanda. 

Desta feita, considerando que o acolhimento do pedido não trará qualquer 

prejuízo às partes, HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência 

formulado pelo Impetrante (ID nº 1952162), para que surta seus jurídicos 

efeitos, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII do CPC/2015. 

Publique-se e Intime-se. Isento de custas. Sem interesse recursal. 

Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito e arquive-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 08 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012396-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AFG BRASIL S/A (IMPETRANTE)

AFG BRASIL S/A (IMPETRANTE)

AFG BRASIL S/A (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE MONITORAMENTO E SUPORTE A FISCALIZAÇÃO DE 

TRÂNSITO - GMFT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1012396-27.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por AFG BRASIL S/A e outras contra suposto ato 

ilegal praticado pelo GERENTE DE MONITORAMENTO E SUPORTE À 

FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, objetivando a concessão da medida liminar 

para que seja determinado o sobrestamento dos efeitos da medida 

cautelar administrativa na inscrição estadual das impetrantes, até o 

julgamento final do presente mandamus, permitindo que as mesmas 

possam voltar a exercer plenamente suas atividades. A medida liminar foi 

indeferida (ID nº 1666706). A Impetrante aviou petição aos autos 

requerendo a homologação do pedido de desistência (ID nº 1983990). Em 

síntese, é o que merece registro. Verifica-se nos autos que a Impetrante 

manifestou nos autos requerendo a desistência da presente demanda. 

Desta feita, considerando que o acolhimento do pedido não trará qualquer 

prejuízo às partes, HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência 

formulado pelo Impetrante (ID nº 1983990), para que surta seus jurídicos 

efeitos, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII do CPC/2015. 

Publique-se e Intime-se. Isento de custas. Sem interesse recursal. 

Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito e arquive-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 08 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001513-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CLAUDIO GONCALVES - ME (EXECUTADO)

JOSE CLAUDIO GONCALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à OS. 001/2015-Gab., impulsiono 

o presente feito para intimação da parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, solver as custas judiciais no valor de R$-770,21 

(Setecentos e setenta reais e vinte e um centavos), conforme cálculos 

nos autos, sob pena de inscrição na Certidão de Dívida Ativa. Cuiabá-MT., 

8/11/2018 Janeide Neves

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004942-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

CLAUDIA BACH (EXECUTADO)

BEATRIZ BACH (EXECUTADO)

GUSTAVO BACH (EXECUTADO)

ERNESTO ALBERTO BACH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 
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EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1004942-59.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - 

EM RECUPERACAO JUDICIAL, GUSTAVO BACH, CLAUDIA BACH, 

BEATRIZ BACH, ERNESTO ALBERTO BACH CUIABÁ, 8 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002291-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGDA MARIA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT0012024A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1002291-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): AGDA MARIA DE FREITAS RÉU: 

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Intime-se a 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. Após, venham-se os autos conclusos para deliberação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501516-67.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MATOGROSSENSE LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0501516-67.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 

MATOGROSSENSE LTDA - EPP Vistos etc. Diante da manifestação da 

parte executada, requerendo a suspensão do feito em razão do 

parcelamento do débito (Id. 369877), intime-se a Exequente para se 

manifestar, no prazo de até 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos. 

Às providências. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000423-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO BERTIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - SP24821 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1000423-75.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: MARCOS ANTONIO BERTIN Vistos etc. Diante da 

petição da parte executada, requerendo a extinção do feito, acerca do 

pagamento integral do débito (Id. 10240789), intime-se a Exequente para 

se manifestar, no prazo de até 15 (quinze) dias. Após, voltem-me 

conclusos. Às providências. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501456-94.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERONDINA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0501456-94.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ERONDINA DO NASCIMENTO Vistos, etc. Defiro 

o pedido de id. 16193893, pelo que determino a citação da parte requerida, 

via mandado, no endereço declinado pelo ente público, consignando as 

advertências transcritas na decisão de id. 330729. Intimem-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. Luis Otavio Pereira Marques Juiz de Direito 

Cooperador Provimento n. 12/2018-CM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500068-59.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ROSINELHA TAQUES GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0500068-59.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ANA ROSINELHA TAQUES GONCALVES Vistos, 

etc. Analisando os autos verifico que a parte exequente não possui 

“advogado” cadastrado. Assim, promova-se o cadastramento nos 

assentos de registro do sistema PJe do representante processual da parte 

exequente (Procurador Público) no polo ativo da lide a fim de que as 

intimações tenham êxito. Após o cadastramento, renove-se o expediente 

de id. 355732. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197768 Nr: 8650-57.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS OZORIO LOBO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS OZORIO LOBO LIMA, 

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: 20/01/2005.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face de MARCOS OZORIO LOBO LIMA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA 25408, 82260, 

9517, 70840,148125,, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 2001/9517, 1999/25408, 2002/70840, 2000/82260 (MAIS 1 

OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/01/2000

 - Valor Total: R$ 1.197,73 - Valor Atualizado: R$ 1.197,73 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, em correição.Cumpra-se o anterior despacho.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 
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aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULO PEDRO 

FRANCISCO DOS SANTOS, digitei.

Cuiabá, 05 de novembro de 2018

Eduardo José Graça da Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202176 Nr: 10437-24.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAÍDE MACIEL DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ATAÍDE MACIEL DA CRUZ. 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: 24/01/2005.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face de ATAÍDE MACIEL DA CRUZ, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de CDA 34133, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 34133/1999.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/01/2000

 - Valor Total: R$ 1.842,20 - Valor Atualizado: R$ 1.842,20 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Cumpra-se a decisão de fls. 

retro.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULO PEDRO 

FRANCISCO DOS SANTOS, digitei.

Cuiabá, 05 de novembro de 2018

Eduardo José Graça da Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191647 Nr: 2722-28.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MASAO SHIMOE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PEDRO MASAO SHIMOE, Cpf: 

16067029987, 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: 10/01/2005.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face de PEDRO MASAO SHIMOE, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de CDA,30101;141072;355241, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 40593/1999.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/01/2007

 - Valor Total: R$ 1.981,11 - Valor Atualizado: R$ 1.981,11 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Processo em ordem.Cumpra-se, 

INCONTINENTI, a decisão de fls. 25.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULO PEDRO 

FRANCISCO DOS SANTOS, digitei.

Cuiabá, 07 de novembro de 2018

Eduardo José Graça da Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 369840 Nr: 4565-86.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD EMPREENDIMENTOS IMOB E COM DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AD EMPREENDIMENTOS IMOB E COM DE 

MADEIRAS LTDA. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/01/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face de AD EMPREENDIMENTOS IMOB E COM DE 

MADEIRAS LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

CDA 30538; 184606;326912;449244, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 10627/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/01/2005

 - Valor Total: R$ 60.281,72 - Valor Atualizado: R$ 60.281,72 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.À Escrivania para expedição de 

documentos.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULO PEDRO 

FRANCISCO DOS SANTOS, digitei.

Cuiabá, 07 de novembro de 2018

Eduardo José Graça da Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 904786 Nr: 33425-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROYAL BRASIL ADMINISTRAÇÃO 
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EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BASSO - OAB:12.739

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 33391-49/2014 – COD. 904786EXEQTE: MUNICÍPIO 

CUIABÁEXCDA: ROYAL BRASIL ADMINISTRAÇÃO EMPREEN. e 

PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ nº 69.332.757/0001-89CDA’s Nºs 

459168/2010 venc. 10/03/2009; 629391/2011 venc. 10/03/2010; 

800379/2012 venc. 10/03/2011; 918573/2013 venc. 12/03/2012 e 

1 0 6 1 6 6 1 / 2 0 1 4  v e n c .  1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 . I n s c r i ç ã o  M u n i c i p a l  n º 

01.4.45.081.0240.001Valor da causa: R$ 12.532,22-10196VISTOS, 

(...)FUNDAMENTO E DECIDO.(...) ACOLHO TOTALMENTE A EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE para DECLARAR PRESCRITO o crédito tributário 

referente à CDA nº 459168/2010 – vencida em 10/03/2009, bem como 

DECLARO EXTINTA com julgamento do mérito, a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 33425-24/2014 – COD. 904786, promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em relação à empresa ROYAL BRASIL 

ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 

69.332.757/0001-89, (...), CONDENO o MUNICÍPIO DE CUIABÁ no 

pagamento dos honorários advocatícios da Parte Executada/Excipiente, os 

quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa corrigido, 

conforme determina o Art. 85, § 3º, inc. I do CPC/2015 .ISENTO de custas 

processuais, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.INTIME-SE 

o Município Exequente, através do Sr. Procurador Geral do Município de 

Cuiabá, conforme determinam os Arts. 269 e 270 do CPC/2015. INTIME-SE 

desta sentença a Empresa Executada, através do seu Advogado (DJe) e 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determinam os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015. Após o trânsito em 

julgado, DETERMINO à Fazenda Pública Municipal Exequente O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA Nº 469168(...)CUMPRA-SE 

sucessivamente.Cuiabá, 06 de novembro de 2018.FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REISJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 1045689 Nr: 44239-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARO CELULAR S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PRESENTES 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para REDUZIR o valor da multa que 

originou a CDA nº 20152811, fixando-a em R$ 105.000,00 (cento e cinco 

mil reais), cujo valor deverá ser acrescido dos consentâneos legais, o que 

faço nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Dos pleitos formulados na 

exordial houve apenas o acolhimento de redução da multa aplicada pelo 

PROCON, portanto, mínima a sucumbência da Embargada, hipótese em que 

se equipara a sua vitória. Diante disso como preleciona o artigo 86, do 

NCPC, CONDENO unicamente a Embargante no pagamento das custas 

processuais e da verba honorária que arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 86, 

parágrafo único, c/c artigo 85, §2º, incisos I a IV, ambos do NCPC.Custas 

processuais recolhidas previamente.Traslade-se cópia desta decisão para 

os autos da execução fiscal em apenso (código 977752). Preclusa as vias 

recursais, desapensem-se os autos e arquive-se este feito, observando 

as formalidades devidas. Prossiga-se na execução.Sentença não sujeita 

ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º, inciso II, do Código 

de Processo Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 1290503 Nr: 5063-70.2018.811.0041

 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: EDMUNDO MASSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE BRUNO DOS SANTOS - 

OAB:17327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...1 (...)Isto Posto, estando devidamente comprovada a posse e 

a propriedade do bem penhorado pelo Embargante, defiro liminarmente os 

Embargos com fundamento no art. 678 do CPC, e determino o 

levantamento da penhora dos imóveis objeto das matrículas nº 66811 e 

66868, do 2º Serviço Notarial e de Registro de Cuiabá-MT, procedida nos 

Autos de Execução por Quantia Certa nº 582-61/1997 – Código 52906 (em 

apenso), até ulterior deliberação, desde que o Embargante preste caução 

idônea suficiente para garantir o bem e eventuais rendimentos, no prazo 

de 48(quarenta e oito) horas, sob pena de revogação da automática da 

liminar. 3 - Cite-se o Embargado para contestar os Embargos, querendo, 

no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de presumirem-se verdadeiros os 

fatos articulados na exordial.4 - Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 811905 Nr: 18393-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA SALGADO DE M - 

OAB:14511-OAB/MT, ANA PAULA VILLELA NANÔ ROCHA - 

OAB:16.297, BRUNA RAFAELLE MONTEIRO SABINO - OAB:16.082 

OAB/MT, CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - 

OAB:14848/MT, CAROLINE REVELLES GUAREZI - OAB:16.280, CLEBER 

LEMES ALMECER - OAB:11378, CRISTIANY ROBERTO CONCEIÇÃO - 

OAB:13.004, ELAINE BRANDÃO SILVERIO DA SILVA - OAB:16.148, 

ELEONORA MAYUMI NEPOMUCENO- - OAB:15790, FÁBIO POQUIVIQUI 

DE OLIVEIRA - OAB:16.601/MT, FABRICIA BARROS DE PAIVA - 

OAB:11.872, GLEICY LAURA BARROS GONÇALVES LIMA - 

OAB:13441-B, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - 

OAB:9270/MT, JOÃO LUCAS SOUZA PIRES - OAB:13336, JONATHÃ 

CRISTIAN SANTOS SILVA - OAB:15.461, JULIANA SCARSELLI 

MORAES DE OLIVEIRA - OAB:15822, LARRISA LAURA BARROS PINTO 

- OAB:15.240, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - OAB:14232, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, RENATO ALVES DA 

SILVA - OAB:14850/MT, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259, 

WILSON LISANDRO VEIGA - OAB:15427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:, ROMES JÚLIO TOMAZ (PROCURADOR DO 

ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 Vistos etc...

 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem se 

pretende produzir outras provas, indicando em caso positivo, sua 

pertinência e o objetivo de sua realização, sob pena de preclusão.

2. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 1046130 Nr: 44438-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇO PRONTO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PEIXOTO S. 

JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...).Do exposto, determino a suspensão do feito em questão, para 

que se proceda à constrição judicial na execução fiscal em apenso, Proc. 

nº 18947-74.2015.811.0041 – Código 990933 – e, após seguro o juízo, 

sejam processados os presentes embargos à execução fiscal, vindo-me a 

seguir conclusos.Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 355373 Nr: 25729-44.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E T TAKIMOTO, EUNICE TOKKO TAKIMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 
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(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar a parte exequente, para, que, no 

prazo legal, requerer o que entender de direito. Nada mais.________Paulo 

Pedro Francisco dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 420041 Nr: 6138-28.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DA PENHA 

LTDA, PONCIANO DE ALMEIDA, ROSALINA CARMELIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar a parte exequente, para, que, no 

prazo legal, requerer o que entender de direito. Nada mais.________Paulo 

Pedro Francisco dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 427732 Nr: 9846-86.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLAU & VIEIRA LTDA, MARIA APARECIDA 

NICOLAU VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar a parte exequente, para, que, no 

prazo legal, requerer o que entender de direito. Nada mais.________Paulo 

Pedro Francisco dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 714233 Nr: 6389-12.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. PATRICK A. DO AMARAL & CIA LTDA-ME, 

ELIDIA NICOLAU DE ANDRADE AMARAL, ALLAN PATRICK ANDRADE DO 

AMARAL, ELCIO CAVANHA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar a parte exequente, para, que, no 

prazo legal, requerer o que entender de direito. Nada mais.________Paulo 

Pedro Francisco dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 786006 Nr: 39890-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - PGE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMIELS MODA E ACESSORIOS LTDA, 

MILENE APARECIDA DE VITA DOMINGOS, ELIAS DOMINGOS NETO, 

MARIELA DE VITA DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar a parte exequente, para, que, no 

prazo legal, requerer o que entender de direito. Nada mais.________Paulo 

Pedro Francisco dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 800252 Nr: 6673-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F.C. FERREIRA & CIA LTDA, FABIO CESAR 

PEREIRA, BENEDITO CESAR PEREIRA, MUNIRA HAMMUD PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar a parte exequente, para, que, no 

prazo legal, requerer o que entender de direito. Nada mais.________Paulo 

Pedro Francisco dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 801224 Nr: 7652-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMEDICA COM. REPRESENTAÇÃO E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, MARIO AUGUSTO ANTONIO, ERIC 

AUGUSTO ANTONIO, EDUARDO DE OLIVEIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar a parte exequente, para, que, no 

prazo legal, requerer o que entender de direito. Nada mais.________Paulo 

Pedro Francisco dos Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 828156 Nr: 34016-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNICARD BANCO MULTIPLO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar a parte exequente, para, que, no 

prazo legal, requerer o que entender de direito. Nada mais.________Paulo 

Pedro Francisco dos Santos – Técnico Judiciário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020066-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1020066-82.2017.8.11.0041. DEPRECANTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

DEPRECADO: TUT TRANSPORTES LTDA CUIABÁ, 8 de novembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502628-71.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502628-71.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 
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MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ , 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), 

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 e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 
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consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502704-95.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502704-95.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 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) , 

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 e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 
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poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502711-87.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502711-87.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA 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), 

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 e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 
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entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502690-14.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502690-14.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA 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), 

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 e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 
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firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502692-81.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502692-81.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ , 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 – 
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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), 

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 e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 
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Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502693-66.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502693-66.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 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), 

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 e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 
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contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM
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Processo Número: 0502694-51.2015.8.11.0041
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Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502694-51.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 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), 

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 e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 
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contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502695-36.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502695-36.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ , 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), 

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 e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 
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prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502703-13.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 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), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 
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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 e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 
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no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502700-58.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502700-58.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 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), 

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 e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 
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gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502660-76.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 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), 

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 e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 
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se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502662-46.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502662-46.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ , 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), 

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 e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 
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à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502665-98.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502665-98.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 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), 

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 
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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 e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 
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notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502898-95.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502898-95.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 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), 

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 e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 
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Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005220-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARLINDO DO CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1005220-94.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: JOSE ARLINDO DO CARMO Vistos, etc. Trata-se 

execução fiscal promovida pelo Município de Cuiabá, tendo como objeto o 

pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na inicial, 

referente ao não pagamento de IPTU(s). A parte executada compareceu 

espontaneamente aos autos, requerendo a extinção da execução, uma 

vez que houve a quitação do débito (Id. 1394414). Em seguida, a Fazenda 

Pública Municipal requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o 

débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como 

apresentou sua desistência do prazo recursal. Os autos vieram 

conclusos. 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. 

Posto isto, declaro extinta a obrigação de pagar o crédito tributário 

descrito nos autos, com fundamento no art. 156, inciso I, do CTN, c/c art. 

924, inciso II e art. 925, ambos do CPC. Deixo de condenar a Fazenda 

Pública no pagamento de custas processuais, pois isenta nos termos do 

Art. 39 da Lei 6.830/80. Deixo de arbitrar honorários advocatícios por 

insubsistir contenciosidade. Considerando que a Fazenda Municipal 

Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado desta sentença imediatamente e, após, arquivem-se os presentes 

autos, mediante as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento n. 12/2018-CM

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24806 Nr: 1193-30.2014.811.0082

 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): DAVI PEREIRA DE ALBUQUERQUE FILHO, 

JOCELIO PEREIRA BENEVIDES, ELIMARCIO ORMOND DE FREITAS, 

SEBASTIANA EMILIA DA COSTA, FELLIPE MAGNO BRITO DE OLIVEIRA, 

JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS, ROBERTO DA SILVA LEAL, FELIPE 

ERICK BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Cavalcanti de 

Albuquerque - Procuradora Municipal - OAB:7.892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DAVI PEREIRA DE ALBUQUERQUE FILHO, 

Cpf: 46926275149, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

JOCELIO PEREIRA BENEVIDES, Cpf: 01543100180, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido ELIMARCIO ORMOND DE 

FREITAS, Cpf: 69165980182, brasileiro(a), atualmente em local incerto e 

não sabido SEBASTIANA EMILIA DA COSTA, Cpf: 92507344172, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido FELLIPE MAGNO 

BRITO DE OLIVEIRA, Cpf: 87774518134, brasileiro(a), atualmente em local 

incerto e não sabido JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS, Cpf: 02073980112, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido ROBERTO DA 

SILVA LEAL, Cpf: 40600912191, Rg: 360.645, brasileiro(a) e atualmente 

em local incerto e não sabido FELIPE ERICK BARROS, 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: EDITAL DOS DEMAIS OCUPANTES DA ÁREA

Despacho/Decisão: Vistos.1.DEFIRO o pedido do MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

(MT) de fl. 156. Por conseguinte, em atenção aos princípios do 

contraditório e o da ampla defesa, bem como aos ditames previstos no art. 

554, §1º, do CPC/2015, por analogia a presente ação, DETERMINO a 

citação por edital dos demais ocupantes da área, nos termos do art. 256, 

inciso II, do Código de Processo Civil, visando garantir a ampla publicidade 

da existência desta ACP, bem como da DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL 

(art. 183, §1º, do CPC/2015), pois, aparentemente, o caso envolve 

pessoas em situação de hipossuficiência econômica. 2.Por outro lado, 

infere-se que a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL já peticionou à fl. 

1573.A publicação do edital será única e deverá permanecer pelo prazo 

de 20 (vinte) dias úteis, considerando a sua natureza processual (CPC, 

art. 257, inciso III c/c art. 219).4.O prazo para apresentação de 

contestação começará a correr após o decurso do prazo constante no 

item 2 (CPC, art. 231, inciso IV).5.Não sendo apresentada contestação no 

prazo legal, desde já, nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA, que atuará como 

curador especial (CPC, art. 72, inciso II e parágrafo único), devendo 

apresentar contestação no prazo legal (CPC, art. 335, inciso III c/c art. 186 
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e §1º), apontando as provas que eventualmente pretenda 

produzir.6.Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação quanto 

ao prosseguimento do feito.7.Cumpra-se, expedindo o necessário.

Observações: EDITAL DOS DEMAIS OCUPANTES DA ÁREA

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, 07 de novembro de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37258 Nr: 3452-90.2017.811.0082

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINA ROSA DE ALMEIDA, DOUGLAS 

ROSA DE ALMEIDA, JESUINA DA SILVA GUIMARAES, IZIANE PAES DA 

CONCEIÇÃO, NEIDE MOREIRA DE MAGALHAES, RONILDO GOMES DA 

SILVA, ADEMILSON APARECIDO PEREIRA, GIRIA DE SOUZA BRITO, 

EGIDIA ARAUJO DE SOUZA, EDNALVA DOS SANTOS OLIVEIRA, MARIA 

SILVIA DE JESUS LIMA, EDIVALDO SILVA LIMA, ORONI RAMOS, FLAVIO 

ANTONIO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON N. BARBOSA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CISCATO BASTOS 

- DEF. PÚBLICO - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JAQUELINA ROSA DE ALMEIDA, Rg: 

1299316-6., brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

DOUGLAS ROSA DE ALMEIDA, Rg: 1299313-1, brasileiro(a), atualmente 

em local incerto e não sabido JESUINA DA SILVA GUIMARAES, Rg: 

1883335-7, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido IZIANE 

PAES DA CONCEIÇÃO, Rg: 1844731-7, brasileiro(a), atualmente em local 

incerto e não sabido NEIDE MOREIRA DE MAGALHAES, Cpf: 63271737134, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido RONILDO GOMES 

DA SILVA, Rg: 1739494-5, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não 

sabido ADEMILSON APARECIDO PEREIRA, Cpf: 57893314915, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido GIRIA DE SOUZA 

BRITO, Rg: 0557092-1, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não 

sabido EGIDIA ARAUJO DE SOUZA, Cpf: 90105460125, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido EDNALVA DOS SANTOS 

OLIVEIRA, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido MARIA 

SILVIA DE JESUS LIMA, Cpf: 01542846102, brasileiro(a), atualmente em 

local incerto e não sabido EDIVALDO SILVA LIMA, Cpf: 29135966149, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido ORONI RAMOS, Cpf: 

73463256134, Rg: 0311934-3, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido FLAVIO ANTONIO RAMOS, Cpf: 73463256134, Rg: 171867-5, 

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: CITAÇÃO DOS DEMAIS OCUPANTES NÃO 

IDENTIFICADOS

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido de fls. 570/576 e determino a 

citação por edital, os demais ocupantes não identificados do imóvel sub 

judice, para querendo, contestarem a presente ação, no prazo legal.Após, 

certifique-se o transcurso do prazo da contestação e dê-se vista ao MP 

para manifestar acerca da petição de fls. 577/583, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se.Cuiabá, 23 de outubro de 2018.

Observações: CITAÇÃO DOS DEMAIS OCUPANTES NÃO IDENTIFICADOS

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, 07 de novembro de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34735 Nr: 1792-61.2017.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEX CANDIDO DA SILVA, Cpf: 

05315007138, Rg: 23184493, Filiação: Dagmar Candido e Jorge Luiz da 

Silva, data de nascimento: 13/03/1991, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), servente, Telefone 99311-9642. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.1. DEFIRO o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL à fl. 37.2. Cite-se o réu, por edital, para que apresente 

resposta à acusação, no prazo de 10 (dez). 3. O edital, com prazo de 

dilação de 15 dias, deverá ser publicado em jornal de grande circulação, 

no diário oficial e afixado no átrio deste juízo. 4. Faça consignar no ato de 

citação as regras do art. 396-A e seus parágrafos, incluídos pela Lei 

11.719/2008, quais sejam: “Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. §1.º A exceção será processada em apartado, nos termos 

dos arts. 95 a 112 deste Código.2.º Não apresentada a resposta no prazo 

legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará 

defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) 

dias".5. Não sendo apresentada a resposta no prazo legal, ou se o 

acusado, citado, não constituir defensor, voltem-me os autos conclusos 

para análise dos demais pedidos constantes à fl. 1.828, bem como das 

respostas à acusação apresentadas.6. 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, JOSIAS DE PINHO 

MEYER JUNIOR, digitei.

Cuiabá, 07 de novembro de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 10511 Nr: 343-15.2010.811.0082

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Martelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Subprocurador (a)-Geral de 

Defesa do Meio Ambiente na pessoa de seu rep. Legal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudineia Custódia de 

Assunção - OAB:12604/MT

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido formulado pelo ESTADO DE MATO GROSSO à fl. 65.

2. INTIME-SE o executado para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar o 

cumprimento da obrigação, mediante apresentação do projeto de 

compensação devidamente aprovado pelo órgão ambiental.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41201 Nr: 2221-91.2018.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZEVEDO NETO & BRAZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:OAB/MT 6.557

 Diante do exposto DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para determinar o 

seguinte:1)Embargo das atividades (instalação do loteamento) e que a 

requerida se abstenha de receber ou autorizar ou permitir o recebimento 

por terceiros, das prestações vencidas e vincendas dos adquirentes de 

lotes do empreendimento Sítio de Recreio “Acaiah Campestre”, bem como 

de promover a cobrança de qualquer quantia contratada (prestações);2)A 

paralisação de qualquer ato de alienação, publicidade e de anúncio de 

venda de lotes do empreendimento Sítio de Recreio “Acaiah Campestre”, 

até a comprovação da regularização necessária junto aos órgãos 

licenciadores;3)A apresentação da relação atualizada dos lotes já 

alienados e seus respectivos adquirentes, devidamente qualificados, com 

a indicação dos contratos já quitados, no prazo de 10 (dez) dias;4)Com a 

vinda da relação, determino a notificação dos adquirentes, no prazo de 10 

(dez) dias, para suspender/obstar a construção de qualquer edificação no 

empreendimento Sítio de Recreio “Acaiah Campestre”, até a comprovação 

da regularização necessária junto aos órgãos licenciadores; e5)Determino 

a expedição de ofício ao Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral da 

Capital para averbação da existência da presente ação na matrícula n. 

99.279, do Livro 02, para conhecimento público, bem como para fins de 

preservação de interesses de possíveis adquirentes e, assim, prevenir 

litígios e prejuízos de terceiros desavisados em eventual negociação que 

envolva unidades do empreendimento Sítio de Recreio “Acaiah 

Campestre”.Em caso de descumprimento de quaisquer das ordens, fixo 

multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 

536, §1º, c/c artigo 537, ambos do Novo Código de Processo Civil, sem 

prejuízo de outras medidas sub-rogatórias, consoante preveem os 

dispositivos legais supracitados.Após o atendimento integral das 

determinações supra, dê-se vista dos autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL para, querendo, apresentar impugnação à contestação, no 

prazo legal.Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 8951 Nr: 183-24.2009.811.0082

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDOMIRO RIBEIRO VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - OAB:PROC DO EST. MT, Patryck Araújo Ayala - Procurador 

do Estado de MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENJAMIM DE OLIVEIRA - 

OAB:5041/MT

 Vistos.

Antes de analisar o pedido formulado pelo exequente às fls. 245/246, 

certifique-se o Senhor Gestor se houve ou não a intimação do executado 

para se manifestar sobre as informações constantes às fls. 232/238, bem 

como sobre a provável perda superveniente do objeto, em razão da 

novação, conforme determinado à fl. 239.

Caso negativo, proceda-se ao impulso necessário.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37789 Nr: 3763-81.2017.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO SILVESTRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrea Maura Sacioto Rahal - 

OAB:14.883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos à 

execução, para reconhecer a prescrição do crédito constante na CDA n. 

2016/1415793, inscrita em 7 de dezembro de 2016 e JULGO EXTINTA a 

execução fiscal n. 3349-20.2016.811.0082 com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, inciso II, do CPC/2015. Deixo de condenar o 

exequente nas custas e despesas processuais por ser isenta, nos termos 

do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Por outro lado, não 

obstante a previsão legal contida no §8º, do artigo 85, do Código de 

Processo Civil de 2015, dispor que o juiz fixará o valor dos honorários por 

apreciação equitativa apenas nas causas em que foi inestimável ou 

irrisório o proveito econômico ou, tais considerações, evidenciado o alto 

valor da demanda, bem como diante da sua curta duração e do trabalho 

realizado pelo advogado, CONDENO o embargado ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em R$33.305,00 (trinta e três mil, 

trezentos e cinco reais), montante correspondente a 8% (oito por cento) 

do valor da causa, com fundamento no art. 85, §8º c/c §2 º, incisos I e IV, 

todos, do CPC/2015 (Precedente: REsp 1.632.537 – SP). Deixo de 

submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito 

controvertido tem valor certo não excedente a 500 (quinhentos) 

salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de 

Processo Civil.Decorrido o prazo sem a interposição de recurso voluntário, 

DETERMINO o levantamento de eventuais penhoras em nome do 

embargante/executado, promovendo-se os atos necessários para o 

cumprimento da presente ordem.DETERMINO, ainda, seja trasladada cópia 

da presente sentença para os autos da Execução Fiscal n. 

3349-20.2016.811.0082 (Código 32.090).P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36675 Nr: 3129-85.2017.811.0082

 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): CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO GEORGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE - OAB:7892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA TENUTA PORTELA - 

OAB:OAB/MT 10.228

 Vistos.

Dê-se vista ao Município de Cuiabá para que se manifeste acerca da 

petição juntada pelo requerido às fls. 180/181, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos para análise do pedido liminar.

Cumpra-se com urgência.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 37926 Nr: 288-39.2000.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO GUSMÃO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSE BERLATTO LEITE - 

OAB:13642, WILSON LEITE - OAB:22.600

 Vistos em regime de exceção.

Defiro o pedido formulado pela defesa à fl. 454.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 419201 Nr: 24537-29.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACOME TAVARES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 
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JOVÊ - 4.247 OAB/MT - OAB:4.247 - OAB/MT, DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT, JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA - OAB:9983/MT, 

WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - OAB:17.133

 Vistos em regime de exceção.

Trata-se de pleito defensivo formulado às fls. 675-676, requerendo-se, em 

suma, a designação de audiênica de justificação, para que este Juízo tome 

ciência do estado de saúde do recuperando.

Parecer ministerial contrário às fls. 677-679, no qual requereu-se algumas 

diligências.

Em síntese, é o relatório.

Decido.

Tenho como descabido o pleito formulado pela defesa, uma vez que não 

cabe a este Juízo, à míngua de conhecimentos técnicos para tanto, aferir 

o estado de saúde do recuperando mediante simples audiência de 

justificação.

De outro modo, a saúde do preso está sendo adequandamente 

acompanhada neste processo, em virtude das decisões já proferidas.

Em arremate, defiro as diligências mencionadas pelo Parquet à fl. 679, 

para fins de se reiterar os ofícios expedidos às fls. 671-672, consignando 

05 (cinco) dias para resposta.

Igualmente, oficie-se à direção da PCE, solicitando informações sobre o 

atual quadro de saúde do recuperando, bem como das medidas realizadas 

para o seu adequado tratamento, inclusive cirúrgico, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 520912 Nr: 12956-12.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES SANTOS JUNIOR, JULIO 

RODRIGUES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO NEVES DE OLIVEIRA - 

OAB:15311, JOAO NEVES DE OLIVEIRA - OAB:15311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção,

Antonio Rodrigues Santos Junior e Julio Rodrigues Santos, presos da 

comarca de Barra do Bugres/MT pediram anuência deste juízo para serem 

transferidos para uma das unidades deste juízo.

 É o relato. Decido.

 Dispõe o art. 1.440 da CNGC/TJMT: “Os magistrados que pretenderem 

remover presos, provisórios ou condenados, para estabelecimento 

prisional localizado em outra comarca do Estado, primeiramente deverão 

solicitar atestado de vaga à SEJUDH (Secretaria de Estado de Justiça e 

Direitos Humanos), na forma disposta na Seção 37, capítulo 7, desta 

CNGC. Com o atestado de vaga, o Juízo destinatário será comunicado e só 

poderá recusar a transferência por motivo imperioso e relevante, mediante 

decisão escrita, fundamentada e instruída com documentos que possam 

justificá-la, no prazo de 10 (dez) dias. (....)§ 3º. As providências previstas 

no art. 1.440, da CNGC, que deverão ser adotadas para transferência ou 

remoção de presos, provisórios ou condenados, dentro do Estado do Mato 

Grosso, independem da expedição de carta precatória. As solicitações 

deverão ser encaminhadas diretamente à SEJUDH (Secretaria de Estado 

de Justiça e Direitos Humanos) e ao Juízo destinatário.”

Pois bem, considerando que o procedimento para transferência dos 

presos é o acima apontado, não concedo a anuência de transferência nos 

moldes requeridos e determino o arquivamento do procedimento em tela.

 Intmem-se.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 120546 Nr: 7442-30.2008.811.0042

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VARLEI JOSÉ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO EMANUEL MOREIRA 

LIMA - OAB:9983/MT, LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - 

OAB:10006/MT

 CERTIFICO que, nesta data, faço intimaçãos dos advogados de defesa 

para ciência e manifestação quanto ao cálculo de pena expedido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 432720 Nr: 8663-67.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301

 Intimação da defesa para manifestação acerca do cálculo de 

pena:Condenações: Pena: 4a 0m 0d - Data Condenação: 05/05/2017

Data do Fato: 18/05/2007 - Fração para Livramento Condicional: 1/3 - 

Comum Primário - Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Interrupções - Data Inicial:05/05/2017 - Data Final:05/05/2017

Data de Prisão Definitiva: 05/05/2017 - Regime atual: Aberto

Informações para progressão de regime

Próximo regime: Condicional - Data base para progressão: 05/05/2017 - 

Data para progressão de regime: 04/01/2018

Informações sobre livramento condicional

Data base para Livramento: 05/05/2017 - Data Livramento Condicional: 

04/09/2018

Informações sobre término da Pena - Pena Restante a partir da data atual: 

2a 10m 12d - Pena Cumprida até data Atual: 1a 1m 16d

Data do Término da Pena: 04/05/2021

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 433528 Nr: 9541-89.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO YUJI MIYASHITA 

PIONA - OAB:14049, VINICIUS COELHO DO PRADO - OAB:20888/O

 Intime-se a defesa para se manifestar sobre o cálculo de pena de fl. 203.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 412344 Nr: 17178-28.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOATAN ALVES DE OLIVEIRA 

- OAB:13250/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT

 Intime-se a defesa para se manifestar sobre o cálculo de pena de fl. 97.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 384270 Nr: 26266-27.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON LEITE DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INGRID DE SOUZA EICKHOFF - 

OAB:10216/MT

 Intime-se a defesa para se manifestar sobre o cálculo de pena de fl. 176.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 509548 Nr: 2306-03.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO KONRAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS - OAB:12803/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS - OAB:12803/MT

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE RÉ, para regularizar sua 

representação processual nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga
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 Cod. Proc.: 111884 Nr: 14805-05.2007.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID NAVES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Winck do Nascimento 

- OAB:19119

 Vistos, etc.

Analisando que a decisão proferida em audiência omitiu-se em consignar 

relevantes informações, visto que durante a solenidade foi efetuado o 

cumprimento de mandado de prisão em desfavor do recuperando, passo a 

realizá-las nos seguintes termos:

1. Registro que o penitente não foi submetido ao exame de corpo de delito, 

pois sua prisão foi efetuada após o horário de permanência da equipe da 

perícia no Fórum, motivo pelo qual deve a unidade receber o preso mesmo 

sem tal exame.

2. Anoto ainda que o penitente possui rixas no interior da PCE, motivo pelo 

qual recomendo seja o mesmo encaminhado ao Presídio do Carumbé, onde 

deverá ser colocado na área evangélica.

No mais, permanecem inalteradas as determinações contidas no termo de 

audiência.

Comunique-se à carceragem acerca da presente decisão, visto que a 

mesma se incumbirá de conduzir o preso a unidade prisional.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 321426 Nr: 427-68.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REYNOLDS NAVARRO FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA GABRIELA LIMA 

PEREIRA - OAB:24423-0

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO ERIC PINHEIRO DE AMORIM, OAB-MT 

24.732/O, para regularizar sua representação processual nos presentes 

autos, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 391677 Nr: 9354-12.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDSON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085/MT

 Vistos etc.

Na presente hipótese, considerando que o Estado de Mato Grosso não 

possui profissionais suficientes para atender à demanda referente a 

realização de exame psiquiátrico aos recuperandos, foi proferida decisão 

em dezembro de 2017 (fls. 776/780) determinando a realização de exame 

criminológico a ser custeado com recursos públicos.

Após ter sido intimado da referida decisão, o Estado de Mato Grosso, 

através de sua Procuradoria Geral, insurgiu-se, por meio da exceção de 

pré-executividade (fls. 808/813) a fim de diminuir o valor fixado à título de 

honorários periciais, além de não realizar o bloqueio, mas efetuar a 

execução do Estado para pagamento da referida profissional.

Às fls. 786, a senhora gestora certificou que não foi depositado o valor 

para pagamento dos honorários da perita, conforme determinado.

 Em nova análise dos autos verificou-se que a perita nomeada sequer fora 

intimada para cumprir a determinação, via de consequência, às fls. 

787/788, foi parcialmente revogada a decisão de fls. 776/778 quanto à 

realização do bloqueio.

O trabalho pericial foi devidamente realizado pela psiquiatra nomeada, 

conforme se verifica do laudo juntado, e o recuperando foi progredido ao 

regime semiaberto.

Desse modo, DEIXO de acolher o pedido da Procuradoria Geral do Estado, 

ante a perda de seu objeto.

Finalmente, cumpra-se na íntegra a decisão de fls. 804, oportunizando 

vistas do laudo pericial à Defesa.

Após, conclusos para decisão acerca da concessão da progressão de 

regime ao penitente.

Às URGENTÍSSIMAS providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 438378 Nr: 14814-49.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Túlio Fernandes 

Melo - OAB:16291/MT

 Intime-se a defesa para se manifestar sobre o cálculo de pena de fl. 296.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 118449 Nr: 4575-64.2008.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO MÁRCIO DIAS CUNHA 

- OAB:5391/MT, MIRO AGOSTINHO DAS NEVES - OAB:12.818

 Intime-se a defesa para se manifestar sobre o cálculo de pena de fl. 856.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 535267 Nr: 26964-91.2018.811.0042

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER MODESTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT

 AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXECUTIVO DE PENA

CÓDIGO – 535267

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Trata-se de Recurso de Agravo em Execução em que figura como 

Recorrente – o Ministério Público Estadual e Recorrido – Wagner Modesto 

de Souza.

DÊ-SE vista ao recorrido, para, querendo, apresentar as contrarrazões 

recursais, no prazo de 02 (dois) dias, nos termos do disposto no artigo 

588 do Código de Processo Penal.

 Após, RETORNEM-ME os autos conclusos para despacho de sustentação 

ou reforma do decisum.

 Às providências.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 07 de novembro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 427885 Nr: 3292-25.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO RODRIGUES LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRO AGOSTINHO DAS NEVES 

- OAB:12818

 EXECUTIVO DE PENA – CÓDIGO: 427885

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Tendo em vista a ciência do Ministério Público às fls. 85 e da Defensoria 

Pública às fls. 86, HOMOLOGO o cálculo de pena de fls. 84.

DÊ ciência ao recuperando acerca do cálculo homologado, entregando-lhe 

cópia do mesmo a teor do disposto no art. 41, inciso XVI da LEP.

Aguarde-se o cumprimento do requisito objetivo para progressão.

CUMPRA-SE.

 Cuiabá/MT, 07 de Novembro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 73026 Nr: 6747-81.2005.811.0042
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON SANTOS MARÇAL SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAIO GABRIEL PEREIRA 

GOMES - OAB:24463-O

 1. Inicialmente, a fim de dar o correto prosseguimento da pena a ser 

executada e, diante das 03 guias juntadas aos autos, tratando-se de 

processos distintos em que não há possibilidade de se reconhecer o 

concurso formal de crimes e/ou a continuidade delitiva, com fundamento 

no art. 69 do CP e art. 66, III, “a”, da LEP, somo as penas impostas ao 

recuperando, as quais totalizam 24 anos e 08 meses de reclusão.

2. Ademais, analisando os elementos supra, verifica-se que conforme o 

cálculo de fls. 578 o recuperando cumpriu 14 anos, 03 meses e 03 dias de 

sua pena, restando-lhe, portanto, 10 anos, 04 meses e 23 dias de 

reclusão, motivo pelo qual, nos termos do art. 111 da LEP c/c art. 33, § 2º, 

“a”, do Código Penal, fixo o REGIME FECHADO para o cumprimento da 

reprimenda.

3. Fixo o dia 10.04.2017 (ultima prisão) como data-base para a concessão 

de eventuais benefícios.

4. Outrossim, verifico que à fl. 578 foi elaborado cálculo atualizado com os 

dados supramencionados.

5. Assim, dê-se vista dos autos às partes para que se manifestem.

6. Por fim, em caso apenas de ciência sem manifestação das partes, 

desde já homologo o cálculo de pena supramencionado, para que surtam 

seus legais efeitos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 509548 Nr: 2306-03.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO KONRAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS - OAB:12803/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS - OAB:12803/MT

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, observa-se que o recuperando já atingiu os 

requisitos objetivo e subjetivos para progressão regime fechado para o 

semiaberto. No entanto, não se encontra nos autos o atestado de 

comportamento carcerário.

Assim, oficie-se à direção do estabelecimento prisional onde o 

recuperando se encontra segregado para, no prazo máximo de 05 dias, 

encaminhar a este juízo o referido documento.

Sem prejuízo, anotando que o recuperando atingiu o lapso temporal 

necessário à progressão de regime, designo audiência admonitória para o 

dia 08/08/2018, às 14 horas, para análise de sua progressão e, em caso 

positivo, fixação das condições.

Cumpra-se e intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 462705 Nr: 2560-10.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGMAR BOTELHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA MAURÍCIA LOPES - 

OAB:19.595-O

 Vistos, etc.

Trata-se de executivo penal referente a condenação a pena de 01 ano e 

10 meses de reclusão.

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se pela extinção da 

punibilidade pela prescrição (fl. 49).

Às fls. 50/53 há manifestação defensiva pugnando pela designação de 

audiência admonitória para inseri-lo no regime fixado, bem como para que 

seja realizada a extração de tornozeleira eletrônica.

É o necessário. Decido.

Assite razão ao Ministério Público, pois segundo consta dos autos a pena 

aplicada é de 01 ano e 10 meses de reclusão e, à época do crime, o 

recuperando era menor de menor de 21 anos de idade (fl. 04), cuja 

situação reduz pela metade o prazo prescricional de 04 anos previsto no 

art. 109, V, do Código Penal, nos termos do art. 115 do aludido código.

Nessa situação, levando-se em consideração que a sentença foi 

proferida/publicada em 15.12.2015 e que não houve nenhuma causa 

interruptiva prevista no art. 117 do CP, ocorreu a prescrição da pretensão 

executória, eis que decorrido o prazo legal (02 anos) sem que o 

condenado tivesse iniciado o cumprimento de sua pena.

Diante disso, com fundamento nos arts. 107, IV, e 109, V, c/c o art. 115, 

todos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade de Agmar Boelho da 

Silva.

Recolha-se eventual mandado de prisão expedido nos autos.

Por fim, indefiro o pedido defensivo para ser retirada a tornozeleira 

eletrônicia porque, conforme mencionado, o recuperando sequer deu início 

ao cumprimento de sua pena e, portanto, a colocação do referido 

equipamento não decorreu de ordem deste juízo.

Após as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Cumpra-se e intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 149657 Nr: 16253-42.2009.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO LUZ DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da juntada de nova Guia de Execução Penal, atualize-se o cálculo 

constante nos autos e, em seguida, dê-se vista às partes, voltando-me 

conclusos para análise do pleito defensivo, bem como, para fins do 

disposto no art. 111 LEP.

Finalmente, considerando que o penitente encontra-se recluso na PCE, 

substitua-se a etiqueta constante na capa dos autos.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 304637 Nr: 19629-02.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FERREIRA MACHADO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ordalina Teixeira Gonçalves 

da Cunha - OAB:17508, REINALDO VIEIRA DA CUNHA - OAB:11989/MT

 Vistos, etc.

Elabore-se novo cálculo de pena atualizado. Após, dê-se vistas às partes.

Notifique-se o recuperando quando de seu próximo comparecimento em 

Juízo, para que cumpra com as condições lhe impostas, mantendo a 

tornozeleira carregada, e observando o horário de recolhimento, sob pena 

de regressão ao regime mais gravoso, qual seja: o fechado.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 307870 Nr: 5258-96.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR DA SILVA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE MOREIRA MARTINS 

PACHECO - OAB:10402/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/MT

 VISTOS,

 Analisando os autos, observo que assiste razão ao Ministério Público (fls. 

508/509), o que enseja a correção dos cálculos de fls. 507.

 Ressai da denúncia e da sentença, que os fatos referentes à Guia de fls. 

99, ocorreram no dia 14/01/2007, diversamente do que constou na Guia. 

Portanto, proceda-se a alteração da data do fato, do delito indicado na 

linha 4, para o dia 14/01/2007.

Além disso, observa-se que o Mandado de Prisão de fls. 110 foi cumprido 

no dia 04/01/2008. Logo, determino a alteração da data inicial do 

cumprimento das penas indicadas nas linhas 1, 2, 3 e 4, para o dia 

04/01/2008, bem como, da linha 1, do campo interrupções.

Finalmente, tendo em vista que o período entre fevereiro/2015 a 
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agosto/2015, já havia sido considerado para a remição declarada à fl. 441, 

a qual foi retificada a fls. 506, determino, agora, a retificação da linha 4, do 

campo remições para fazer constar, apenas, 52 (cinquenta e dois) dias 

remidos, em razão dos 158 (cento e cinquenta e oito) dias trabalhados no 

período de setembro/2015 a março 2016.

 Atualizado o cálculo, dê-se vista às partes.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 434002 Nr: 10082-25.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 Vistos, etc.

Ante a inexistência de alteração da situação fática que ensejou a decisão 

de fls. 42, cumpra-a.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 376048 Nr: 17403-82.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON ROBERTO BORGES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO - OAB:19119/MT

 Vistos, etc.

1. Trata-se de execução penal de Jeferson Roberto Borges da Costa.

2. A defesa do penitente informou que o mesmo encontra-se segregado 

em unidade prisional da Comarca de Água Boa/MT, requerendo a remessa 

do executivo àquela Comarca para fiscalização do cumprimento da pena.

3. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao envio dos autos.

4. É o relatório. Decido.

5 Consoante previsto na CNGC, a transferência do recuperando deverá 

ser acompanhada da remessa imediata de seu executivo de pena, sendo 

este, inclusive, requisito para entrada na Unidade Prisional (art. 1.439 e 

seguintes), de maneira que, pela regra legal, de maneira alguma deve o 

recuperando e o executivo de pena permaneceram em locais diversos.

6. Desta forma, não estando o recuperando recolhido em estabelecimento 

prisional desta comarca, entendo não ser este o Juízo competente para 

análise e/ou adoção de qualquer providência a ele relacionada.

7. Pelo exposto, declino de competência e determino, por consequência, o 

encaminhamento dos autos à Comarca de Água Boa/MT.

8. Expeça-se o necessário.

9. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se.

10. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 520912 Nr: 12956-12.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES SANTOS JUNIOR, JULIO 

RODRIGUES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO NEVES DE OLIVEIRA - 

OAB:15311, JOAO NEVES DE OLIVEIRA - OAB:15311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do(a) advogado(a)JOÃO NEVES DE OLIVEIRA, para que tome 

ciência da decisão proferida no autos, em 06/11/2018, cujo teor segue: 

Vistos em regime de exceção, Antonio Rodrigues Santos Junior e Julio 

Rodrigues Santos, presos da comarca de Barra do Bugres/MT pediram 

anuência deste juízo para serem transferidos para uma das unidades 

deste juízo. É o relato. Decido. Dispõe o art. 1.440 da CNGC/TJMT: “Os 

magistrados que pretenderem remover presos, provisórios ou 

condenados, para estabelecimento prisional localizado em outra comarca 

do Estado, primeiramente deverão solicitar atestado de vaga à SEJUDH 

(Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos), na forma disposta 

na Seção 37, capítulo 7, desta CNGC. Com o atestado de vaga, o Juízo 

destinatário será comunicado e só poderá recusar a transferência por 

motivo imperioso e relevante, mediante decisão escrita, fundamentada e 

instruída com documentos que possam justificá-la, no prazo de 10 (dez) 

dias. (....)§ 3º. As providências previstas no art. 1.440, da CNGC, que 

deverão ser adotadas para transferência ou remoção de presos, 

provisórios ou condenados, dentro do Estado do Mato Grosso, 

independem da expedição de carta precatória. As solicitações deverão 

ser encaminhadas diretamente à SEJUDH (Secretaria de Estado de Justiça 

e Direitos Humanos) e ao Juízo destinatário.”Pois bem, considerando que o 

procedimento para transferência dos presos é o acima apontado, não 

concedo a anuência de transferência nos moldes requeridos e determino 

o arquivamento do procedimento em tela. Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 521709 Nr: 13732-12.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON SIGARINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weslwy Robert de Amorim - 

OAB:6610

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 107, IV, primeira figura, c/c 

art. 109, IV, 110, § 1º, 114, II, todos do Código Penal, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de NELSON SIGARINO DA SILVA, pelo reconhecimento da 

prescrição retroativa da pena privativa de liberdade e da pena de multa, 

des ta  fo rma,  a fas tando- lhe  os  e fe i tos  p r imár ios  da 

condenação.P.R.I.C.Após, arquive-se com as baixas e cautelas 

estilares.Às providências.Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2018.Geraldo 

Fernandes Fidelis Neto Juiz de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 343549 Nr: 3654-32.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CHARLE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BAPTISTA DA SILVA - 

OAB:4436-A MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIÊNCIA

Prazo:05

Intimando:DR. SERGIO BAPTISTA DA SILVA. OAB/MT: 4.436

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

11/12/2018, ÀS 14:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 306300 Nr: 5309-10.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DIAS FILHO 

- OAB:15.553-O

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DO DESPACHO

Prazo:05

Intimando:DR. MARCO ANTONIO DIAS FILHO. OAB/MT: 15553
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Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente para manifestar quanto aos r. despacho de fls. 278, 

proferido nos autos da ação penal acima mencionada, conforme abaixo 

transcrito.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, Intime-se a defesa do acusado para se 

manifestar quanto à proposta de suspensão condicional do processo. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 358908 Nr: 21291-93.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA 

SOUSA - OAB:15284

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS P/ MEMORIAIS

Prazo:05

Intimando:DR. GLEICE HELLEN COSTA LEITE DE BRITO. OAB/MT: 9475 DR. 

NILSON PORTELA FERREIRA. OAB/MT: 12.925

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Vistos etc., 1 – Homologo os pedidos de desistência, no que se refere à 

testemunha do item 4. 2 – Cumpra-se o disposto no item 7, com relação 

Defesa para apresentação de memoriais escritos, com base no art. 403 § 

3º do CPP, sucessivamente, no prazo de 05 dias.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 362954 Nr: 2228-48.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON DE JESUS VERISSIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA CONCEIÇÃO DA 

SILVA STABILITO ALBUÊS - OAB:4266/RO, LAURO GONÇALO DA 

COSTA - OAB:15304/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/FASE 403 CPP

Prazo:05

Intimando:DR. LAURO GONÇALO DA COSTA. OAB/MT: 15304

DRA. FLÁVIA CONCEIÇÃO DA SILVA STABILITO ALBUÊS. OAB/MT: 4266

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc., 1 – Decreto a revelia do acusado Jackson 

de Jesus Verissimo, com fulcro no artigo 367 do Código de Processo 

Penal, por estar em lugar incerto e não sabido. 2 – Cumpra-se o disposto 

no item 5, com relação a Defesa para apresentação de memoriais escritos, 

com base no art. 403 § 3º do CPP, sucessivamente, no prazo de 05 dias.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 328254 Nr: 8198-97.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIKSON LEON ARRUDA E SILVA, WENDER 

OLIVEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, SELIO SOARES DE QUEIROZ 

- OAB:8470/O

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIÊNCIA

Prazo:05

Intimando:DR. SELIO SOARES DE QUEIROZ. OAB/MT: 8470

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

13/12/2018, ÀS 13:15 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução Interrogatório, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos e etc. Os autos encontram-se conclusos para 

sentença. Contudo, ao compulsá-los, verifiquei que o acusado WENDER 

OLIVEIRA DA COSTA não foi interrogado em juízo, e, tampouco, foi 

decretada sua revelia, já que compareceu a todos os atos. A revelia 

deu-se somente com relação ao acusado DEIKSON LEON ARRUDA E 

SILVA. Portanto, chamo o feito à ordem, e designo o interrogatório do 

acusado WENDER OLIVEIRA DA COSTA para o dia 13/12/2018 às 

13h15min., Intime-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 424611 Nr: 30386-79.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILDO DA MATA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY ROBERT AMORIM - 

OAB:6610

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS P/MEMORIAIS

Prazo:05

Intimando:DR. WESLEY ROBERT AMORIM. OAB/MT: 6610 DRA. ELIANE 

GOMES FERREIRA. OAB/MT: 9862 DR. HILIOMAR HILLER. OAB/MT: 10.768

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mendionados

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Vistos etc., 1 – Homologo os pedidos de desistência, no que se refere à 

testemunha do item 4. 2 – Cumpra-se o disposto no item 7, com relação a 

apresentação de memoriais escritos, com base no art. 403 § 3º do CPP, 

sucessivamente, no prazo de 05 dias.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 125648 Nr: 13397-42.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DE QUEIROZ MACIEL, RODRIGO 

CADEMARTORI LISE, JOÃO BATISTA SERENER DOS SANTOS, JOSE 

EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, PHELIPE POMMOT MAIA, DIOGO 

IBRAHIM CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Fernandes Pinheiro 

- OAB:15431, JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:13196, 

THIAGO LUIZ PONTAROLLI - OAB:47488/ PR

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

Prazo:05(CINCO)

Intimando:DR. RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB/MT3301

DR. VALBER MELO - OAB/MT 8927

DR. FILIPE MAIA BROETO NUNES - OAB/MT 23948
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DR. LEO CATALÁ - OAB/MT 17525

DR. HENDEL ROLIM - OAB/MT 10858

DR. THIAGO LUIZ PONTAROLLI - OAB/PR 47488

DR. JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB/MT

 DRA. BARBARA LEONOR BEZERRA - OAB/MT 18508

DRA. MARCELA SILVA ABDALLA - OAB/MT 22712

DR. ANTONIO PINHEIRO ESPÓSITO - OAB/MT 4813

DR. RICARDO SALDANHA SPINELLI - OAB/MT 15204

DR. EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - OAB/MT 15431

DR. FABIAN FEGURI - OAB/MT 16739

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente para manifestar quanto aos r. despacho de fls. 3.414/3.418, 

proferido nos autos da ação penal acima mencionada, conforme abaixo 

transcrito.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos e etc. A Defesa dos acusados DIOGO IBRAHIM 

CAMPOS e RODRIGO CADEMARTORI, às folhas 3.373/3.377, requereu as 

seguintes diligencias: 1) pericia na conta do TJ/MT para verificar se houve 

ou não a compensação das guias e a disponibilização das verbas; 

2)pericia na maquina apreendida para verificação se as chancelas nas 

guias supostamente não arrecadadas foram produzidas por esta maquina; 

3) que seja oficiado a corregedoria geral do Tribunal de Justiça para que 

apresente na integralidade o procedimento instaurado para verificação 

das compensações ou não dos valores; 4) pericia contábil na conta do 

TJ/MT para verificar se houve ou não compensação das guias, nos 

mesmos moldes do requerido em sede de defesa preliminar; 5) pericia na 

maquina apreendida para verificação se as chancelas nas guias 

supostamente não arrecadadas do escritório em que os acusados 

trabalhavam partiram desta maquina; 6) pericia grafotécnica nas 

assinaturas do fiscal de arrecadação do TJ/MT, lavradas em algumas 

guias que constam sua devida arrecadação, posteriormente consta a 

alegação de que a mesma não foi arrecadada; 7) que sejam separadas e 

apontadas as guias não arrecadadas e as quais escritórios pertencem; 8) 

que seja oficiado o credijud para prestar informações se em Sinop-MT na 

época dos fatos existia posto de arrecadação. Por sua vez, a Defesa do 

acusado DANIEL DE QUEIROZ MACIEL, às folhas 3.381/3.383, pugnou 

pelas seguintes diligencias: 1) perícia na conta do TJ/MT, para se verificar 

a existência ou não da compensação das guias referidas nestes autos; 2) 

perícia na maquina apreendida, para que se apure a compatibilidade de 

seu sistema com a emissão nas guias mencionadas; 3) que seja oficiado a 

Corregedoria do TJ/MT, para que forneça, caso exista, o procedimento 

administrativo que apurou os fatos delineados nesta ação penal. O 

acusado JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, por intermédio de 

seu advogado, às folhas 3.384, requereu a análise da petição de folhas 

1.400/1.406, bem como, a expedição de carta precatória para oitiva da 

testemunha de defesa Lucinete Pereira Aparecida. Outrossim, às folhas 

3.406, sustentou que o pedido de ressarcimento ao erário formulado pela 

acusação, em seus memoriais finais, não pode ser conhecido, em razão 

da maioria dos Ministros do STF ter entendido que a prescrição do dever 

de ressarcir ao erário ocorre em 05 anos. Ainda, em petição de folhas 

3.407, requereu o retorno do segredo de justiça ao presente feito e que 

seja atualizada pela secretaria a sua representação processual, uma vez 

que permanecem no sistema os seus antigos procuradores. É a síntese do 

necessário. DECIDO.

Analisando minuciosamente tudo o que já foi produzido no feito, tenho que 

as diligencias requeridas pelos acusados se afiguram descabidas, 

desnecessárias e meramente protelatórias.

 Primeiro, no que se refere às diligencias requeridas pelos acusados 

DIOGO IBRAHIM AMPOS, RODRIGO CADEMARTORI e DANIEL DE QUEIROZ 

MACIEL, os pontos que pretendem esclarecer já foram exaustivamente 

aclarados, tanto pelos elementos de informação e provas constantes nos 

autos, bem como, pelo procedimento investigatório efetuado pelo próprio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, anexado ao presente processo, 

sendo, portanto, desnecessárias e descabidas as pericias requeridas, 

mesmo porque serviriam, tão somente, para alongar o tramite do feito e 

alcançar a prescrição. Aliás, requerimentos nesse sentido já foram 

analisados em decisão exarada às folhas 1400/1406. No mais, tais 

questões também podem ser verificadas no procedimento administrativo 

que tramita perante a Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, o qual 

os réus possuem pleno acesso. Do mesmo modo, as diligencias 

requeridas pelo acusado JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO 

também são descabidas e protelatórias, porquanto a insistência na oitiva 

da testemunha Lucinete Pereira Aparecida já foi indeferida por este Juízo, 

inclusive sendo tal questão resolvida pelo Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e pelo Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, no Habeas 

Corpus nº 1004848-40.2017.8.11.0000 (TJ/MT) e no Recurso em Habeas 

Corpus nº 86.706-MT (STJ). No que diz respeito ao pedido de analise da 

suposta petição de folhas 1.400/1.406, verifico que nessas folhas não se 

encontra qualquer requerimento, mas, sim, uma decisão de minha lavra. 

Como se sabe, é facultado ao julgador indeferir as produções probatórias 

que reputar protelatórias, o que ocorre no presente caso, conforme acima 

exposto. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no 

julgamento do Recurso em Habeas Corpus nº 86.706-MT, interposto pelo 

acusado JOSÉ EDUARDO, o eminente Ministro Nefi Coerdeiro consignou 

que a Corte Superior possui entendimento no sentido “de que o 

indeferimento de pedido de produção de prova, quando devidamente 

motivado, não configura cerceamento de defesa, por ser a 

discricionariedade o critério norteador do juízo de pertinência e 

relevância”, trazendo a colação diversos julgados nesse sentido. Em 

arremate, ainda sobre a possibilidade de indeferimento de provas tidas por 

improdutivas e que nada venham a acrescentar no aclaramento e busca 

da verdade real em cada caso concreto, oportuno trazer à colação as 

irreparáveis considerações tecidas pelo Em. Ministro Menezes Direito ao 

julgar o HC n.º 93.046/RJ (DJ de 25/04/2008), “in verbis”: “É certo que em 

nosso sistema penal não existe norma geral a respeito da exclusão de 

provas irrelevantes ou impertinentes, mas prevê, em dispositivos 

específicos, algumas restrições. Podemos citar, por exemplo, o art. 184, 

no qual é previsto a possibilidade do indeferimento de perícias quando não 

necessárias ao esclarecimento da verdade. O art. 212 possibilita ao Juiz 

recusar a pergunta formulada à testemunha, quando não tiver relação com 

o processo. A lei dos Juizados Especiais (Lei n.º 9.099/95), em seu art. 

81, § 1.º, permite ao Juiz limitar ou excluir as provas que considerar 

excessivas, impertinentes ou protelatórias. Essas observações bem 

demonstram que, se por um lado existe o direito constitucional das partes 

ao contraditório e à produção de provas, por outro há o livre 

convencimento do Magistrado, que, investido da função de julgar, deve 

pautar-se nessas mesmas garantias para, na condução do processo 

aplicar o direito com base em elementos que realmente traduzem a 

verdade real, e não a verdade produzida ou dirigida a determinado fim, 

seja por interesse da acusação, seja por interesse da defesa. (...)” 

(Destaquei). Noutro giro, em relação aos pedidos de folhas 3.406/3.407, 

formulados pelo acusado JOSÉ EDUARDO, anoto que o Ministério Público, 

em suas alegações finais, não pugnou pelo ressarcimento dos danos 

causados ao erário, mas, apenas, requereu, no final de seus memoriais, a 

extração de cópia dos autos com a finalidade de encaminhá-las a 

Procuradoria do Estado para providências necessárias na esfera cível. 

Assim, o alegado pelo referido acusado não se afigura pertinente ao 

presente caso, uma vez que o Ministério Público não requereu nesta ação 

penal o ressarcimento dos danos causados, bem como porque vige em 

nosso ordenamento jurídico a chamada independência das instâncias, por 

meio do qual um mesmo fato pode gerar responsabilidades nas searas 

penal, civil e administrativa, sendo estas esferas do direito em regra 

autônomas e independentes para decidir as situações que lhes forem 

apresentadas. Já no que se refere ao pedido de restabelecimento de sigilo 

processual, registro que a presente ação penal não se encontra em 

segredo de justiça, sendo que somente durante as investigações que o 

feito esteve sob tal condição. No mais, o presente caso não demanda 

segredo de justiça e nem preenche os requisitos para tanto. Isto posto, 

INDEFIRO todos os requerimentos formulados pelos acusados DIOGO 

IBRAHIM CAMPOS, RODRIGO CADEMARTORI, DANIEL DE QUEIROZ 

MACIEL e JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO. Em tempo, 

proceda-se a atualização da representação processual do acusado JOSÉ 

EDUARDO, conforme requerido. Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de setembro de 2018.

MARCEMILA MELLO REIS PENNER

 Juíza de Direito.

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 513077 Nr: 5733-08.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACELINO JORGE DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ACELINO JORGE DA SILVA NETO, Rg: 

1312046-8, Filiação: Edsantos Jorge de Souza e Deuzelina dos Santos, 

data de nascimento: 28/06/1974, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, 

solteiro(a), Telefone 92833929. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: PODER JUDICIÁRIOESTADO DE MATO GROSSOCOMARCA 

CUIABÁ3ª VARA CRIMINALCÓDIGO: 513077.RÉU: ACELINO JORGE DE 

SOUZA NETO.Vistos e etc. O Ministério Público Estadual ofereceu 

denúncia contra ACELINO JORGE DE SOUZA NETO, já qualificado nos 

autos, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso III c/c artigo 307, caput, na 

forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal.Conforme ressaí da 

denúncia, no dia 08 de agosto de 2017, por volta das 06h20min., em frente 

à Igreja São Benedito, bairro Porto, nesta Capital, o denunciado, agindo de 

forma consciente e voluntária, subtraiu, em proveito próprio, coisa alheia 

móvel consistente em 01 (um) veículo da marca VW modelo Fusca, cor 

branca, placas CAW-8183, pertencente à vítima Cláudio Pedroso de 

Siqueira.A conduta descrita na peça acusatória foi delimitada com a 

elementar e circunstância que a envolveu, nos moldes do artigo 41 do 

CPP.A exordial vem acompanhada de suporte probatório mínimo, conforme 

se verifica às fls. 07/68, justificando a viabilidade da acusação, existe, 

portanto justa causa para a ação penal.Estando assim, presentes os 

aspectos formais essenciais da peça acusatória, não sendo o caso de 

rejeição liminar (art. 395, CPP), RECEBO A DENÚNCIA e determino que se 

proceda a citação e a notificação do denunciado para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 

396 e 396-A do Código de Processo Penal, oportunidade em que poderá 

arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. Conste no mandado que o denunciado deverá constituir 

advogado apto a defendê-lo ou informar acerca da impossibilidade de 

fazê-lo, pretendendo assim seja patrocinado pela Defensoria Pública. Em 

caso de já possuir patrono deverá certificar o Sr. Oficial de Justiça.Com a 

juntada da resposta ou escoado prazo sem manifestação, voltem os autos 

conclusos.Defiro os requerimentos de fls. 85, itens “2”,“3” e “4”. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 04 de abril de 2018.MARCEMILA MELLO REIS 

PENNERJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, THIAGO DE SOUZA 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018

Joilson Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 343373 Nr: 3442-11.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS P/AUDIÊNCIA

Prazo:05

Intimando:RICARDO DA SILVA MONTEIRO. OAB/MT: 3301 DRA. BÁRBARA 

SOUZA SILVA MONTEIRO. OAB/MT15.833

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

06/12/2018, ÀS 15:45 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, 1-Manifeste-se a defesa quanto a devolução 

da carta precatória de fls. 167/171. 2-Designo audiência de instrução para 

o dia 06/12/2018 às 15:45 horas, quando então será inquirida uma 

testemunha arrolada na denuncia e realizado o interrogatório do acusado. 

Intime-se o acusado; seu defensor (via DJE); testemunhas arroladas na 

denuncia e defesa preliminar, dando-se ciência ao Promotor de Justiça. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):THIAGO DE SOUZA SANTOS

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 401003 Nr: 5258-57.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADA DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DRA. FERNANDA MENDES PEREIRA. OAB/MT: 4455

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 29/08/2018, às fls. 

168/170, nos autos acima mencionados, na qual o réu WESLEY MAYKO 

SOUSA DA SILVA, foi condenado nas sanções do artigo 155, parágrafo 

4º, inciso I do CP, à pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão 

e pagamento de 11 (onze) dias-multa, regime aberto, nos termos do art. 

33, parágrafo 3º do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):THIAGO DE SOUZA SANTOS

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 367837 Nr: 7863-10.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA GABRIELY SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUZENI MUNIZ - 

OAB:10281/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DR (A). CLEUZENI MUNIZ. OAB/MT: 10.281

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 10/10/2018, às fls. 

127/136, nos autos acima mencionados, na qual a ré BRUNA GABRIELLY 

SOUZA, foi condenada nas sanções do artigo 15155, § 4°, II e IV, c/c Art. 

14, II, c/c Art. 155, § 4°, II, na forma do Art. 71, todos do CP, c/c Art. 244-B 

da Lei n/ 8.069/90, na forma do Art. 70 do CP, à pena de 02 (dois) anos, 

08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (deze) 

dias-multa dias-multa, regime aberto, nos termos do art. 33, parágrafo 3º 

do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 532153 Nr: 23894-66.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRENE DE ALMEIDA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDIRENE DE ALMEIDA XAVIER, Cpf: 

06275836105, Rg: 26077612, Filiação: Osvalda de Almeida e Miguel Pedro 

Xavier, data de nascimento: 03/09/1996, brasileiro(a), natural de Rosario 

Oeste-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 99284 8707. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 25 de Junho de 2018, no condomíno Fênix, 

situado na Rua Projetada, n° 03, Bairro Jardim Petrópolis, em Cuiabá-MT, a 

denunciada Valdirene, subtraiu, para si, diversos objetos avaliados 

indiretamente em R$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais), 

pertencentes à vítima Wesllayne Kelly Freitas Redez.

Despacho: AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 23894-66.2018.811.0042 (CÓDIGO: 

532153) AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUALRÉ:VALDIRENE DE 

ALMEIDA XAVIERVistos etc.Defiro a cota ministerial de fl. 54.Cite-se a ré 

VALDIRENE DE ALMEIDA XAVIER por edital, com prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 361, do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias. Na resposta, a ré poderá arguir preliminares e alegar 

tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. 

O prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento 

pessoal da acusada ou defensor constituído.Efetuada a citação e não 

comparecendo a ré, certifique-se e abram-se novas vistas ao Ministério 

Público.Cumpra-se.Cuiabá - MT, 06 de novembro de 2018.LÍDIO MODESTO 

DA SILVA FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 07 de novembro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 510223 Nr: 2922-75.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DE CAMPOS BORGES LOUREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON DE CAMPOS BORGES 

LOUREIRO, Rg: 1952338-6, Filiação: Mauro Antônio Borges Loureiro e 

Ledes de Campos Borges Loureiro, data de nascimento: 10/10/1984, 

brasileiro(a), natural de Barra do Bugres-MT, convivente, autonomo, 

Telefone (65)3649-5334. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 17 de Janeiro de 2018, por volta das 08h30min, 

na Av. Rio Piraim, s/n, Bairro: Grande Terceiro, nesta capital, o denunciado 

Anderson, adquiriu, em proveito próprio, um veículo, consciente da origem 

ilícita do bem, eis que se tratava de produto de furto ocorrido em 

22/12/2017, em desfavor da vítima Oneilson Ramos dos Santos.

Despacho: AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 2922-75.2018.811.0042 (CÓDIGO: 

510223) AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUALRÉU:ANDERSON DE 

CAMPOS BORGE LOUREIROVistos etc.Defiro a cota ministerial de fl. 

90.Cite-se o réu ANDERSON DE CAMPOS BORGE LOUREIRO por edital, 

com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do CPP), para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, o réu 

poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário. O prazo para a defesa 

começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou 

defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo o réu, 

cer t i f ique-se e  abram-se  novas  v is tas  ao  Min is té r io 

Público.Cumpra-se.Cuiabá - MT, 06 de novembro de 2018.LÍDIO MODESTO 

DA SILVA FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thandara Araújo 

Thaines, digitei.

Cuiabá, 07 de novembro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 348250 Nr: 9099-31.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTHON SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNAN ESCUDEIRO 

GUTIERREZ - OAB:, IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO - OAB:, 

RAFAEL KRUEGER - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SERGIO CHAGAS AMADOR, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o interessado acima qualificado, para que no prazo de 

10 (dez) dias, compareça a este Juízo, a fim de proceder a restituição de 

valor auferido em leilão judicial.

Despacho/Decisão: Cód. 348250Vistos etc.Os autos vieram-me conclusos 

após certidão de fl. 258, informando que não há destinação ao valor 

arrematado do veículo alienado nos autos (fls.159/164).Verifica-se que a 

propriedade do bem está comprovada nos autos em nome do Sr. Sergio 

Chagas Amador, conforme fl. 126. Desta forma, intime-o pessoalmente a 

fim de comparecer neste juízo para restituição do referido valor.Caso não 

seja encontrado intime-o por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando-se o prazo de 10 (dez) dias para comparecer em Juízo para 

levantamento da importância depositada nos autos.Extrapolado o prazo e 

não comparecendo o proprietário ou seus sucessores, DETERMINO que o 

valor depositado nestes autos seja revertido ao Juízo da 2ª Vara Criminal, 

vinculando-os aos autos do procedimento criminal Código 452072, em 

atendimento ao Provimento n.º 05/2015 da Corregedoria Geral da Justiça e 

na Resolução nº 154/2012 do CNJ.Às providências.Cuiabá-MT, 24 de 

setembro de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 07 de novembro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447644 Nr: 24607-12.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS PEDROSO DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIS PEDROSO DO AMARAL, Filiação: 
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Sebastião Lucindo e Manoelina do Amaral, data de nascimento: 

17/01/1968, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

desempregado, Telefone 9999-1474. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 26/08/2016, por volta das 14h07 min, na Av. das 

Torres, Residencial Cláudio Marchete, no Bairro Recanto dos Pássaros, 

Cuiabá-MT, o denunciado subtraiu para si ou outrem, mediante escalada, 

01 (um) aparelho televisor, marca Philips, 32", 01 (um) controle, 01 (um) 

cabo de alimentação, 01 (um) relógio de pulso e moedas no montante de 

R$ 7,00 (sete) reais, avaliados indiretamente em R$ 1.100,00 (um mil e cem 

reais), pertencentes à vítima Ewerton Maciel de Oliveira Lopes.

Despacho: AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 24607-12.2016.811.0042 (CÓDIGO: 

447644) AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUALRÉU:LUIS PEDROSO DO 

AMARALVistos etc.Defiro a cota ministerial de fl. 137.Cite-se o réu LUIS 

PEDROSO DO AMARAL por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 

361, do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias. Na resposta, o réu poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O prazo 

para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do 

acusado ou defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo 

o réu, certifique-se e abram-se novas vistas ao Ministério 

Público.Cumpra-se.Cuiabá - MT, 06 de novembro de 2018.LÍDIO MODESTO 

DA SILVA FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Zanirato 

Serafim, digitei.

Cuiabá, 07 de novembro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 421133 Nr: 26638-39.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER DE SOUZA, MATEUS RODRIGUES DE 

PAULA, WANDERSON CAIQUE PEREIRA DA LUZ, LUISA ANDRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA ROSA TREVISAN 

- OAB:, CAROLINA NEPOMUCENO CABRAL - OAB:5344/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 26638-39.2015.811.0042 (CÓDIGO: 421133)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉUS: WENDER DE SOUZA

 MATEUS RODRIGUES DE PAULA

 LUISA ANDRE DA SILVA

 WANDERSON CAIQUE PEREIRA DA LUZ

 Vistos etc.

 Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desta Vara, REDESIGNO a audiência designada anteriormente (fl. 233) 

para o dia 24.09.2019, às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 06 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 307850 Nr: 6839-49.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELTON RICHER DA SILVA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 12276-95.2016.811.0042 (CÓDIGO: 436024)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: LUIZ EDUARDO MEDEIROS DA COSTA

 Vistos.

 Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 24.10.2019 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.

Intime-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, 07 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 387328 Nr: 1364-73.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULIVAN HENRIQUE LEÃO DA SILVA, 

DOUGLAS DA SILVA ALENCASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE CAMPOS DA SILVA - 

OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 1364-73.2015.811.0042 (CÓDIGO: 387328)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉUS: SULIVAN HENRIQUE LEÃO DA SILVA

 DOUGLAS DA SILVA ALENCASTRO

 Vistos.

 Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 17.10.2019 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 06 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 437714 Nr: 14132-94.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKON DE OLIVEIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 14132-94.2016.811.0042 (CÓDIGO: 437714)
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 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: MAYCON DE OLIVEIRA MARQUES

 Vistos.

 Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 23.09.2019 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.

Intime-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, 06 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 525921 Nr: 17865-97.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR BISPO DOS SANTOS JUNIOR, VITOR 

HUGO QUEIROZ DA SILVA, LEANDRO PIASECKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/MT

 Vistos etc. 2.1. Revogação da Prisão Preventiva: REVOGO a prisão de 

ADEMIR BISPO DOS SANTOS JUNIOR, VITOR HUGO QUEIROZ DA SILVA e 

ROGÉRIO SARTORI ANTUNES, qualificados nos autos, dado o excesso de 

prazo na conclusão do processo e a inexistência de motivos 

autorizadores da custódia. Contudo, com fundamento no art. 282, § 5º do 

CPP, aplico aos mesmos as seguintes medidas cautelares: 1) Comparecer 

em juízo no prazo de 05 (cinco) dias portando documento pessoal com 

foto e comprovante de endereço atualizado; 2) Comparecer a todos os 

atos do processo (art. 319, I, CPP); 3) Não mudar de residência, ou 

ausentar-se da Comarca, por período superior a 07 dias, sem aviso prévio 

e autorização deste Juízo (art. 319, IV, CPP); 2.2. Recebimento do 

Aditamento da Denúncia: Recebo o aditamento à denúncia juntado às fls. 

334/337, dos autos, para fazer constar o verdadeiro nome do acusado 

LEANDRO PIASECKI, qual seja, ROGÉRIO SARTORI ANTUNES, qualificado 

nos autos, pela pratica do crime tipificado no art. 307, c.c. art. 61, inciso I, 

ambos do Código Penal, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 

41 do Código de Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 

do mesmo Codex. Cite-se o acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, 

responder à acusação. Intime-se a defesa do acusado para se manifestar 

no prazo legal do aditamento da denúncia. 3. Deliberações Finais: 

Expeçam-se, com urgência, os ALVARÁS DE SOLTURA, devendo os 

acusados ADEMIR BISPO DOS SANTOS JUNIOR, VITOR HUGO QUEIROZ 

DA SILVA e ROGÉRIO SARTORI ANTUNES serem postos imediatamente 

em liberdade, salvo se por outro motivo estiverem presos. No momento do 

cumprimento do Alvará de Soltura em face do acusado ROGÉRIO 

SARTORI ANTUNES, que inicialmente se identificou como LEANDRO 

PIASECKI, deverá o senhor Oficial de Justiça dar cumprimento 

concomitantemente ao Mandado de Citação expedido para mesmo acerca 

do Aditamento da Denúncia, CITANDO o mesmo nos termos dessa 

decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 409111 Nr: 13793-72.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO PALL ORTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 13793-72.2015.811.0042 (CÓDIGO: 409111)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: CRISTIANO PALL ORTT

 Vistos.

 Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21.10.2019 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.

Intime-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, 07 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 433855 Nr: 9909-98.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 9909-98.2016.811.0042 (CÓDIGO: 433855)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: JOSIAS CONCEIÇÃO DA SILVA

 Vistos.

 Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 16.09.2019 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.

Intime-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, 06 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 319384 Nr: 18960-12.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO JOSÉ SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON RODRIGO DE 

ARRUDA COSTA - OAB:21.550/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 18960-12.2011.811.0042 (CÓDIGO: 319384)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: DIEGO JOSÉ SANTOS

 Vistos.

 Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 11.11.2019 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.

Intime-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, 07 de novembro de 2018.
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LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 366732 Nr: 6688-78.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS, 

MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE DE MORAES BORGES - 

OAB:12430/MT, ANTÔNIO ROGÉRIO ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - 

OAB:7030/MT

 Vistos. Sendo assim, oficie-se os juízos deprecados para que 

providenciem a devolução ou para que prestem esclarecimentos acerca 

do cumprimento das mesma com a máxima urgência, haja vista que os 

presentes autos pertencem à Meta 2 do CNJ e deverão ser julgados até o 

final do corrente ano. Por fim, ante o decurso de prazo para que a 

advogada de defesa do réu ALEX VINICIUS NASCIMENTOS DOS SANTOS 

apresentasse justificativas quanto à sua ausência da audiência realizada 

no dia 18.10.2018, verifico que a DRA. ALINE DE MORAES BORGES – 

OAB/MT 8219 foi devidamente intimada via DJE e quedou-se inerte e não 

adotou as providências de seu mister, o que configura abandono de 

causa, razão pela qual aplico ao mesmo multa de 10 (dez) salários 

mínimos, nos moldes do art. 265 do CPP. Diante disso, determino que sejam 

extraídas cópias da denúncia, das certidões de citação e intimação do réu 

ALEX VINICIUS NASCIMENTOS DOS SANTOS, das certidões de decursos 

de prazos e da presente remetendo-as à OAB para apuração de infração 

disciplinar em razão de sua desídia, nos moldes do art. 34, inciso XI, do 

EOAB. Expeça-se novo Mandado de Intimação para o acusado ALEX 

VINICIUS NASCIMENTOS DOS SANTOS, constitua novo advogado ou 

manifeste desejo de ser assistido pela Defensoria Pública, no prazo de 05 

(cinco) dias. Caso o acusado manifeste o desejo de ser assistido pela 

Defensoria, desde já, nomeio a Defensoria Pública desta Comarca para tal 

ato. Com a juntada de todas as Cartas Precatórias e a intimação do 

acusado ALEX VINICIUS NASCIMENTOS DOS SANTOS, retornem-me os 

autos conclusos para expedição de Carta Precatória para o interrogatório 

do acusado MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 7 de novembro de 2018. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 415946 Nr: 21038-37.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JOSE HENRIQUE FERNANDES MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA PINHO SILVA. - 

OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 21038-37.2015.811.0042 (CÓDIGO: 415946)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: PEDRO JOSE HENRIQUE FERNANDES MELO

 Vistos.

 Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 14.10.2019 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.

Intime-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, 06 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 431114 Nr: 6828-44.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDIARA VALERIA BATISTA VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA ALMEIDA 

DINIZ - OAB:9623

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 6828-44.2016.811.0042 (CÓDIGO: 431114)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: INDIARA VALERIA BATISA VEIGA

 Vistos.

 Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 15.10.2019 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.

Intime-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, 06 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 453394 Nr: 30560-54.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO MARTINS RIBEIRO, JEVERSON 

VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE CAMPOS DA SILVA - 

OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 30560-54.2016.811.0042 (CÓDIGO: 453394)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉUS: VALDIVINO MARTINS RIBEIRO

 JEVERSON VIEIRA DOS SANTOS

 Vistos.

 Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 18.11.2019 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, 07 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 368255 Nr: 8371-53.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FELIPE PORTELA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDRE PINHEIRO DE 

ANDRADE - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 8371-53.2014.811.0042 (CÓDIGO: 368255)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: LUIS FELIPE PORTELA ALVES
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 Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de fls. 144/145.

Intime-se novamente o Dr. Wandre Pinheiro de Andrade para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos o endereço atualizado do 

acusado para posterior intimação, bem como apresente justificativas 

plausíveis quanto ao descumprimento das condições impostas durante a 

audiência de Suspenção Condicional do Processo, sob aplicação de pena 

de multa por desídia.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 7 de novembro de 2018.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 341668 Nr: 1495-19.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO FERREIRA COSTA, PAULO 

RICARDO LEITE DOS SANTOS, JOSE DE RIBAMAR DA CONCEIÇÃO SILVA 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, FRANCISCO CARNEIRO DE 

SOUSA - OAB:6990/MT, GIULIANO MARTINS MEDEIROS - OAB:, 

PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 1495-19.2013.811.0042 (CÓDIGO: 341668)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: LUIZ FERNANDO FERREIRA COSTA

 PAULO RICARDO LEITE DOS SANTOS

 JOSE DE RIBAMAR DA CONCEIÇÃO SILVA FILHO

 Vistos.

Defiro o requerimento da defesa de fls. 613/615.

Assim, reitere-se o Ofício n. 4180/2017 (fl. 467), devendo a resposta, seja 

qual for, encaminhada a este juízo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de desobediência.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 7 de novembro de 2018.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 387601 Nr: 1677-34.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, 

ALEXANDRE POPOVITS MARTINS KOTAI, EDILSON FERREIRA DE 

OLIVEIRA, JOSIEL LUCAS SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:, Isaque Levi Batista dos Santos - OAB:18523

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 1677-34.2015.811.0042 (CÓDIGO: 387601)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉUS: MARCELO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

 ALEXANDRE POPOVITS MARTINS KOTAI

 EDILSON FERREIRA DE OLIVEIRA

 JOSIEL LUCAS SILVA GOMES

 Vistos.

 Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 14.10.2019 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Intime-se o advogado Dr. Isaque Levi Batista dos Santos – OAB/MT 

18.523, para que no prazo de 10 (dez) dias, junte nos autos a devida 

procuração referente ao acusado EDILSON FERREIRA DE OLIVEIRA, sob 

pena de multa por desídia.

 Às providências.

Cuiabá - MT, 06 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 315916 Nr: 14992-71.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEMAR PÍNTO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO GOMES DOS SANTOS 

- OAB:21.610

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 14992-71.2011.811.0042 (CÓDIGO: 315916) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: ODEMAR PINTO DE MORAES Vistos. 

Em análise à resposta à acusação apresentada em favor do acusado às 

fls. 104/112, constato que os elementos apresentados não são suficientes 

para afastar ou descaracterizar, in limine, o delito imputado na denúncia. 

Ademais, inexistem causas manifestas de excludente da ilicitude do fato e 

da culpabilidade, tampouco causa extintiva da punibilidade, nos termos do 

artigo 397 do Código de Processo Penal. Outrossim, a exordial descreve, 

satisfatoriamente, conduta que, em tese, caracteriza crime tipificado na lei 

penal, e está lastreada em documentos e outros elementos de convicção 

encartados nos autos do inquérito policial, demonstrada a materialidade e 

indícios suficientes da autoria. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já 

firmou posicionamento no sentido de que a manifestação judicial acerca da 

resposta à acusação deve ser sucinta e prescinde de análise exaustiva, 

sob pena de haver julgamento antecipado do mérito da ação antes mesmo 

da realização da instrução, de modo que a motivação referente às teses 

trazidas pela defesa deve limitar-se à admissibilidade da acusação 

formulada pelo Ministério Público, evitando-se o prejulgamento da lide. 

Assim, nos termos do art. 399, do CPP, mantenho o recebimento da 

denúncia e DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

21.01.2020 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 existente 

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. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de novembro de 2018. LÍDIO MODESTO 

DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 311223 Nr: 9374-48.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANÇOISE ADRIANA CRUZ DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DA NEVES 

- OAB:11.190-OAB/MT.

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 9374-48.2011.811.0042 (CÓDIGO: 311223)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: FRANÇOISE ADRIANA CRUZ DE ASSIS

 Vistos.

 Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 03.10.2019 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intime-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.
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Cuiabá - MT, 06 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 453744 Nr: 30927-78.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EDILANIA ALVES FEITOSA BOMFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE CAMPOS DA SILVA - 

OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 30927-78.2016.811.0042 (CÓDIGO: 453744)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: MARIA EDILANIA ALVES FEITOSA BOMFIM

 Vistos.

 Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 10.10.2019 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intime-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, 06 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 522646 Nr: 14676-14.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GOMES PAULA DE ARRUDA, 

CHRISTIAN DE SOUZA BEATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/o, ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA - 

OAB:21.550/MT

 (...). Fundamentação.Analisando os autos constato que o réu descumpriu 

as cautelares que lhe foram impostas no momento de sua soltura, 

manteve-se inerte desde o mês de agosto, mesmo tendo a sua defesa 

sido intimada para justificar a sua ausência e, quando procurado, não foi 

localizado em sua residência (fl. 209). Agora, aportou nos autos nova 

informação de rompimento de tornozeleira (fl. 211) e, embora inexista 

informação de que o réu tenha voltado a utilizar o monitoramento, esta 

informação prova que o mesmo não pretende permanecer sob a custódia 

do Estado através do benefício do monitoramento eletrônico. O crime é 

grave. A informação de que na data dos fatos o réu estava preso não 

prospera. O réu possui antecedentes criminais. O réu está inerte, mesmo 

diante da ciência de sua defesa, constituída por ele, frise-se, de que 

deveria comparecer para justificar o rompimento da tornozeleira realizado 

apenas 11 dias após o início do regime de monitoramento. Há, portanto, 

razões suficientes para demonstrar que apenas a prisão é eficaz neste 

momento, já que o risco de reiteração criminosa e o abalo à ordem pública 

permaneceram provados pela gravidade acima afirmada, bem como pelos 

antecedentes criminais do acusado. 3. Deliberações.Pelo exposto, diante 

do afrontoso descumprimento das cautelares impostas ao réu, pelas 

razões expostas, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de CHRISTIAN DE 

SOUZA BEATO, o que faço com fulcro nos arts. 312 e 313, do Código de 

Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão em desfavor do acusado 

CHRISTIAN DE SOUZA BEATO.Dando seguimento ao feito, o prazo 

determinado na decisão de fl. 210 para que a defesa de CHRISTIAN 

apresentasse resposta à acusação já está extrapolado. Sendo assim, 

proceda-se ao envio de cópias à OAB para apuração de infração 

disciplinar e, após, intime-se o réu para que informe se pretende constituir 

novo advogado, observando-se as demais determinações da decisão 

referida. Às providências.Cuiabá - MT, 07 novembro de 2018.LÍDIO 

MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 403348 Nr: 7687-94.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO BRUNO CALDEIRA - 

OAB:16707/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 7687-942015.811.0042 (CÓDIGO: 403348)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: JOSÉ FERNANDES DA SILVA

 Vistos.

 Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21.10.2019 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.

Intime-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, 07 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 411956 Nr: 16751-31.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDELINO RODRIGUES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INES CECILIA FELSKI PIZATI - 

OAB:19658/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 16751-31.2015.811.0042 (CÓDIGO: 411956)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: VALDELINO RODRIGUES DIAS

 Vistos.

 Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 07.10.2019 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intime-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, 06 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 387891 Nr: 1974-41.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO FERREIRA DE SOUZA, 

KLÉBER SILVA DE PAULA, LUAN IGOR NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO BENEDICTO DE 

AMORIM VALIM FRANCO - OAB:14147, RUBENS VALIN FRANCO - 
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OAB/MT 6056-B - OAB:6056/B

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 1974-41.2015.811.0042 (CÓDIGO: 387891) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉUS: MARCO AURÉLIO FERREIRA DE 

SOUZA KLÉBER SILVA DE PAULA LUAN IGOR NOGUEIRA DA SILVA 

Vistos. Em análise à resposta à acusação apresentada em favor dos 

acusados às fls. 429/433, 434 e 448/449, constato que os elementos 

apresentados não são suficientes para afastar ou descaracterizar, in 

limine, o delito imputado na denúncia. Ademais, inexistem causas 

manifestas de excludente da ilicitude do fato e da culpabilidade, tampouco 

causa extintiva da punibilidade, nos termos do artigo 397 do Código de 

Processo Penal. Outrossim, a exordial descreve, satisfatoriamente, 

conduta que, em tese, caracteriza crime tipificado na lei penal, e está 

lastreada em documentos e outros elementos de convicção encartados 

nos autos do inquérito policial, demonstrada a materialidade e indícios 

suficientes da autoria. Assim, nos termos do art. 399, do CPP, mantenho o 

recebimento da denúncia e DESIGNO a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 04.02.2021 às 16h00min. Intimem-se as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, residentes nesta Comarca, 

para comparecerem ao ato. Caso seja necessário, expeça-se Carta 

Precatória para inquirição das testemunhas eventualmente residentes fora 

da Comarca. Intimem-se os acusados, seu (s) advogado (s), caso 

existente 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. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de novembro de 

2018. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 498066 Nr: 37221-15.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILSON EDUARDO DA CONCEIÇAO, PEDRO 

CARLOS DA SILVA BITENCOURT, PEDRO BARBIERI JUNIOR, EDSON LUIZ 

GARCIA, TAMIRES SIQUEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE M. M. PACHECO - 

OAB:, LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - OAB:, LUCÉLIA 

CRISTINA OLIVEIRA RONDON - OAB:8932/MT, TAIS CRISTINA FREITAS 

E SILVA - OAB:23.396

 AUTOS Nº 37221-15.2017.811.0042 (CÓDIGO 498066)

 Vistos etc.,

Acolho a manifestação ministerial de fls. 607/608 e determino o que segue:

- Expeça-se mandado de citação para o réu ARILSON, no endereço 

declinado no pedido de fls. 591/592, nos moldes determinados na decisão 

que recepcionou a denúncia.

- Intimem-se o réu PEDRO BABIERI por edital, para que constitua novo 

advogado no prazo de 05 (cinco) dias.

 Caso o réu permaneça inerte, nomeio desde já a DEFENSORIA PÚBLICA 

para patrocinar a sua defesa.

Considerando que o réu ARILSON já apresentou Resposta à Acusação e 

que apenas sua citação está pendente, caso o réu seja encontrado no 

endereço declinado nos autos, recolha-se imediatamente o mandado de 

prisão expedido, uma vez que o único motivo da prisão foi o sumiço do réu 

e, caso confirmada a sua localização, o decreto segregatório se exaure, 

perdendo a razão de existir.

 Também por já haver Resposta à Acusação nos autos e considerando 

que a audiência se realizará no ano de 2020, designo desde já audiência 

de instrução para o dia 23 de janeiro de 2020, às 14h00, uma vez que até 

lá as comunicações dos réus já terão sido realizadas e a primeira fase da 

instrução estará devidamente concluída.

Restabeleço o curso do processo e do prazo prescricional em relação ao 

acusado ARILSON.

 Cuiabá - MT, 07 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 515385 Nr: 7820-34.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO RENATO DUQUE PAES, RENAN 

BERNARDO DOS SANTOS AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE M. M. PACHECO - 

OAB:10402

 Vistos,

 I – Prejudicada a presente solenidade, em razão da ausência da vítima 

Lincoln.

II – Defiro o pedido Ministerial e concedo vista dos autos pelo prazo 48 

horas para se manifestar sobre a ausência.

III – Após, conclusos.

IV – Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 ANDRÉ LUIS ALMEIDA

Promotor de Justiça em substituição legal

LUIS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público (Renan)

 JACKELINE M. M. PACHECO

Advogada de defesa (Hugo)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 530596 Nr: 22395-47.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA MARIA WANDERLEY SOARES DE 

CARVALHO, JULIO CESAR DA SILVA COICARE, RAFAEL FERREIRA DE 

BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GREICY KELLY TEIXEIRA 

ALVES - 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 no prazo de 48 horas para 

se manifestar sobre a ausência, após a juntada do mandado, o qual deve 

ser requisitado pela secretaria.

III – Após, conclusos.

IV – Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 ANDRÉ LUIS ALMEIDA

Promotor de Justiça em substituição legal

LUIS FERNANDO LOPES NAVARRO

Advogada de defesa (Rafael)

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES

Advogada de defesa (Júlio)

RODRIGO POUSO MIRANDA

Advogado de defesa (Bruna)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 536444 Nr: 28068-21.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO - OAB:19119/MT

 Vistos,

 I – Defiro o pedido Ministerial e concedo vista dos autos no prazo de 48 

horas para se manifestar sobre a ausência.
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II – Defiro o pedido da defesa para substituição das testemunhas de 

defesa.

III – Designo audiência para o dia 06.12.2018, às 16h30 para oitiva da 

vítima, testemunhas de defesa e interrogatório do réu.

IV – No que diz respeito ao pedido da defesa para oitiva de indivíduo 

citado no IP, por ora o indefiro, por falta de possibilidade de sua 

individualização, todavia, nada obsta que possa ser indicado pela própria 

vítima, quando de sua oitiva.

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

 ANDRÉ LUIS ALMEIDA

Promotor de Justiça em substituição legal

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO

 Advogado de defesa

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 508099 Nr: 910-88.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO BARROS DA SILVA, LEONEL BRAGA 

GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIS MALHEIROS 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21169, PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:2462, VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:

 Intimar a defesa do Réu DARIO BARROS DA SILVA para manifestação do 

aditamento à denúncia no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 457744 Nr: 35047-67.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE CAMPOS DA SILVA - 

OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 35047-67.2016.811.0042 (CÓDIGO: 457744)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: ALAN GOMES DOS SANTOS

 Vistos.

 Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 07.10.2019 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.

Intime-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, 06 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 456584 Nr: 33914-87.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO LAURO QUEIROZ VANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIANO GARCIA 

NETO - OAB:11443/0

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 33914-87.2016.811.0042 (CÓDIGO: 456584)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: THIAGO LAURO QUEIROZ VANI

 Vistos.

 Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26.09.2019 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.

Intime-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, 06 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 446595 Nr: 23526-28.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIK MAKSON PEREIRA DA SILVA, MICHAELL 

MATHEUS FLORENTINO DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO L NAVARRO - 

OAB:, RAFAEL JOSÉ DE ALMEIDA - OAB:12016/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 23526-28.2016.811.0042 (CÓDIGO: 446595)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉUS: ERIK MAKSON DA SILVA

 MICHAELL MATHEUS FLORENTINO DE LARA

 Vistos.

 Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 08.10.2019 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 06 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 438915 Nr: 15389-57.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELIO TEIXEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIANNE SEAWRIGHT ROWE. - 

OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 15389-57.2016.811.0042 (CÓDIGO: 438915)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: TELIO TEIXEIRA NETO

 Vistos.

 Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26.09.2019 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intime-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.
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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, 06 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 422377 Nr: 28011-08.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE AFONSO DE OLIVEIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO L NAVARRO - 

OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 28011-08.2015.811.0042 (CÓDIGO: 422377)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: FELIPE AFONSO DE OLIVEIRA CARVALHO

 Vistos.

 Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22.10.2019 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intime-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, 07 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 385781 Nr: 27854-69.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLETON FONTES DE CAMPOS, LOURIVAL 

JESUS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:, luis fernando - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 27854-69.2014.811.0042 (CÓDIGO: 385781)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: WELLETON FONTES DE CAMPOS

 LOURIVAL JESUS SANTOS

 Vistos etc.

 Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 30.09.2019 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 06 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 402375 Nr: 6681-52.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE OLIVEIRA DE PAULA, SOLANGE 

MOURA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:, WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 6681-52.2015.811.0042 (CÓDIGO: 402375)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉUS: DONIZETE OLIVEIRA DE PAULA

 SOLANGE MOURA DE BARROS

 Vistos.

 Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 01.10.2019 às 16h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 06 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 413208 Nr: 18087-70.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAISSA MAYARA PEREIRA DE FARIA, JOICE 

FERNANDA FARIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 18087-70.2015.811.0042 (CÓDIGO: 413208)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉUS: LAISSA MAYARA PEREIRA DE FARIAS

 JOICE FERNANDA FARIAS DE SOUZA

 Vistos.

 Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 15.10.2019 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, 06 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 494048 Nr: 33337-75.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRATAN BARBOSA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRATAN BARBOSA DE 

MOURA - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 33337-75.2017.811.0042 (CÓDIGO: 494048)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: UBIRATAN BARBOSA DE MOURA

 Vistos.
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 Do exame dos autos, verifica-se que o acusado foi devidamente citado 

(fls. 51/52) e apresentou Resposta à Acusação (fl. 60), contudo esta não 

contêm preliminares (alegações de vícios ou falhas processuais), nem 

foram juntados documentos novos, razão pela qual é desnecessária a 

oitiva da parte contrária, no caso, o Ministério Público, nos termos do artigo 

409, do CPP.

Tampouco foram trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as 

quais, de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual.

Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

21.01.2020 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.

Intime-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.

Com relação ao pedido de dilação de prazo para a apresentação dos 

documentos necessários para restituir a arma de fogo apreendida nestes 

autos (fls. 75/78), concedo o prazo de 90 (noventa) dias a contar da 

intimação do acusado.

Às providências.

Cuiabá - MT, 06 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 446291 Nr: 23225-81.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

GUSTAVO STAUT PINTO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR CESAR MEURER MOTTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN FERNANDO SERRA 

ROCHA SANTOS - OAB:19.701, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - 

OAB:8.948-O/MT

 PROCESSO Nº: 3225-81.2016.811.0042 Cód. 446291

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: ARTHUR CESAR MEURER MOTTER

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28.10.2019 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, 07 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 436580 Nr: 12896-10.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO NOEL HORTENCE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARLOS DA SILVA 

BASTOS - OAB:2907/MT, JOILTON JOSE LEITE - OAB:19278

 PROCESSO Nº: 12896-10.2016.811.0042 Cód. 436580

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: SILVIO NOEL HORTENCE RIBEIRO

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 04.11.2019 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 07 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 438086 Nr: 14502-73.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES FELTRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MORAES DE 

OLIVEIRA - OAB:12.913

 PROCESSO Nº: 14502-73.2016.811.0042 Cód. 438086

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: MOISES FELTRIN

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 31.10.2019 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 07 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 450808 Nr: 27888-73.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE FARIA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO VICTOR GOMES DE 

SIQUEIRA - OAB:12246

 PROCESSO Nº: 27888-73.2016.811.0042 Cód. 450808

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: ANDRE FARIA GONÇALVES

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29.10.2019 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 07 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103759/11/2018 Página 347 de 671



 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 418555 Nr: 23833-16.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS SANTANA RIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT

 PROCESSO Nº: 23833-16.2015.811.0042 Cód. 418555

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: JESUS SANTANA RIOS

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 24.10.2019 às 16h30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 07 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 414948 Nr: 19961-90.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON PERGHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11732/MT

 PROCESSO Nº: 19961-90.2015.811.0042 Cód. 414948

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: CLEBERSON PERGHER

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 10.10.2019 às 16h30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 07 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 420903 Nr: 26405-42.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MARTINS DE OLIVEIRA, ANDRE 

FELIPE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE CASTILHO 

RIBEIRO - OAB:5377 / MT

 PROCESSO Nº: 26405-42.2015.811.0042 Cód. 420903

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS:RODRIGO MARTINS DE OLIVEIRA

ANDRÉ FELIPE DE SOUZA

 Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29.10.2019 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, 07 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 435283 Nr: 11516-49.2016.811.0042

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE CAMPOS DA SILVA - 

OAB:

 PROCESSO Nº: 11516-49.2016.811.0042 Cód. 435283

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: LUCAS MATHEUS DAMASCENO ANDRE DA SILVA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29.10.2019 às 16h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 07 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 439285 Nr: 15792-26.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIL DE ARRUDA PINHO, MARCELO DE 

PINHO ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDEVAN PIETRO GOMES - 

OAB:19.679-0, JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - OAB:, MOACIR ALMEIDA 

FREITAS - OAB:

 PROCESSO Nº: 15792-26.2016.811.0042 Cód. 439285

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS:ODENIL DE ARRUDA PINHO

MARCELO DE PINHO ARRUDA

 Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 05.11.2019 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.
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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, 07 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 152450 Nr: 20180-98.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON BISPO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913

 PROCESSO Nº: 20180-98.2009.811.0042 Cód. 152450

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: GERSON BISPO DA SILVA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 31.10.2019 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, 07 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 456701 Nr: 34020-49.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO ALEXANDRE DA SILVA, EVANDISO DE 

PAULA BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO L NAVARRO - 

OAB:

 PROCESSO Nº: 34020-49.2016.811.0042 Cód. 456701

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS:HUGO ALEXANDRE DA SILVA

EVANDISO DE PAULA BARRETO

 Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 07.11.2019 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 07 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 428432 Nr: 3875-10.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS DE LIMA BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE CAMPOS DA SILVA - 

OAB:

 PROCESSO Nº: 3875-10.2016.811.0042 Cód. 428432

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: LUIS CARLOS DE LIMA BONFIM

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 04.11.2019 às 16h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 07 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 431200 Nr: 6928-96.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARESIO NOQUELI JUNIOR, ADMAEL PINTO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR R. GRIPP DA SILVEIRA - 

OAB:21129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, EDGAR R. GRIPP DA SILVEIRA - 

OAB:21129

 PROCESSO Nº: 6928-96.2016.811.0042 Cód. 431200

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS:ARESIO NOQUELI JUNIOR

ADMAEL PINTO DE SOUZA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 11.11.2019 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 07 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 416435 Nr: 21583-10.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERSON FRANCISCO LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:, CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHÃES - OAB:

 PROCESSO Nº: 21583-10.2015.811.0042 Cód. 416435

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO
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RÉU: WEBERSON FRANCISCO LOURENÇO

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 02.12.2019 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, 07 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 430809 Nr: 6524-45.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOUZA NUNES - OAB:

 PROCESSO Nº: 6524-45.2016.811.0042 Cód. 430809

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: ROGÉRIO DA SILVA FERREIRA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28.11.2019 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 07 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 413368 Nr: 18260-94.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, BIANCA MORAES DA SILVA, TAYLON JHONSON ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO L NAVARRO - 

OAB:

 PROCESSO Nº: 18260-94.2015.811.0042 Cód. 413368

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS:BIANCA MORAES DA SILVA

TAYLON JHONSON ALVES

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26.11.2019 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, 07 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 421463 Nr: 27014-25.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DE ARRUDA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:18.335 - MT

 PROCESSO Nº: 27014-25.2015.811.0042 Cód. 421463

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: DANIEL DE ARRUDA LOPES

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26.11.2019 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 07 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 451495 Nr: 28590-19.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX FEITOSA MILAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:

 PROCESSO Nº: 28590-19.2016.811.0042 Cód. 451495

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: MAX FEITOSA MILAS

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 19.11.2019 às 16h30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 07 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 450998 Nr: 28074-96.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE MELO LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHONATTAN DIEGO VIDAL 
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GRIEBEL ELY - OAB:220111/O, VINÍCIUS MANOEL - OAB:19532-B/MT

 PROCESSO Nº: 28074-96.2016.811.0042 Cód. 450998

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: RODRIGO DE MELO LARA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28.10.2019 às 16h30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 07 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 445950 Nr: 22841-21.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FERNANDES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE CAMPOS DA SILVA - 

OAB:

 PROCESSO Nº: 22841-21.2016.811.0042 Cód. 445950

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: MARCIO FERNANDES SANTOS

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 18.11.2019 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 07 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 533523 Nr: 25269-05.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO NUNES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSIKA NAIARA VAZ DA 

SILVA. - OAB:

 Vistos etc.

 I - Cumprida a finalidade da carta precatória, devolva-se.

II - Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 ANDRÉ LUIS ALMEIDA

Promotor de Justiça em substituição legal

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA

 Advogada de defesa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 385161 Nr: 27203-37.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACIO RODRIGO MEOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MARIO - OAB:31401, 

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR - OAB:OAB/MT 16.527

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 27203-37.2014.811.0042 (CÓDIGO: 385161) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: CACIO RODRIGO MEOTTI SENTENÇA 

3. Dispositivo: Diante do exposto, por tudo mais que dos autos consta, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação tipificada na denúncia 

para CONDENAR o acusado CACIO RODRIGO MEOTTI, qualificado nos 

autos, pela prática do delito tipificado no art. 171, caput, c.c. art. 14, inciso 

II, c.c. art. 311, c.c. art. 69, todos do Código Penal, com a aplicação da 

atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal. De outro giro, 

ainda que não se trate da melhor técnica, em razão da pena estabelecida 

ao acusado para este crime, esta prescreve em 03 (três) anos, nos 

termos do art. 109, inciso VI, do CP, tempo este já decorrido entre o 

recebimento da denúncia (20.07.2015) e a presente data, de modo que 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de CACIO RODRIGO MEOTTI, qualificado 

nos autos, em relação apenas ao crime estelionato tentado, o que faço 

com fulcro no art. 107, inciso IV, c.c. art. 109, inciso VI, ambos do Código 

Penal, bem como no art. 61, do Código de Processo Penal. 4.2. Crime de 

Adulteração de Sinal Identificador: TORNO DEFINITIVA a pena do réu 

CACIO RODRIGO MEOTTI, qualificado nos autos, em 03 (três) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multas, fixado o valor do dia-multa no mínimo 

legal. O regime inicial de cumprimento da pena será o ABERTO, nos termos 

do art. 33, § 2º alínea “c”, do Código Penal. 7. Deliberações Finais: Com 

relação à fiança paga pelo acusado (fl. 75), determino sua intimação 

pessoal via Carta Precatória e, caso não seja encontrado intime-o por 

edital, com o prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se o prazo de 10 

(dez) dias para comparecer em Juízo para levantamento da importância 

depositada. Após, comunique-se a condenação via sistema INFODIP, 

certifique-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2018. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz 

de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 434589 Nr: 10748-26.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ÂNGELA DE FÁTIMA BORGES BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLESON VERÃO DA CRUZ OU 

WALLISSON VERÃO DA CRUZ, RENATA JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT, FLÁVIA CONCEIÇÃO DA SILVA 

STABILITO ALBUÊS - OAB:4266/RO, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT, SILMARA ENORÉ DE MORAIS CORTEZ - 

OAB:19249/MT, THATIANE ELISABETH ZAITUM CARDOSO DO 

NASCIMENTO - OAB:12.332/MT

 Código n. 434589

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

Intime-se a assistente de acusação Sra. Ângela De Fátima Borges Bastos 

acerca da sentença condenatória ás fls.772/796, bem como para 

apresentar CONTRARRAZÕES aos recursos interpostos pelos réus 

Walleson Verão da Cruz e Renata Jesus da Silva, no prazo legal.

 Após, com ou sem manifestação das contrarrazões, certifique-se e 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso com 

as nossas homenagens.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de Outubro de 2018.

SILVANA FERRER ARRUDA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103759/11/2018 Página 351 de 671



Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 510057 Nr: 2777-19.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAN VAGNER DO NASCIMENTO, JOCEMAR 

HENRIQUE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA para 

CONDENAR o réu GEAN VAGNER DO NASCIMENTO, qualificado nos 

autos, como incurso nas sanções previstas nos artigos 180, caput c/c 

157, §2º, incisos I e II, (duas vezes = duas vítimas) c/c art. 69 c/c art. 61, 

inc. I todos do CP, e, ainda, ABSOLVÊ-LO do crime tipificado no art. 307, 

“caput” do CP. E também para CONDENAR o réu JOCEMAR HENRIQUE 

COSTA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas nos 

artigos 180, caput c/c 157, §2º, incisos I e II, (duas vezes = duas vítimas) 

c/c art. 304, caput c/c art. 69 c/c art. 61, inc. I todos do CP.(...)Dê-se baixa 

e ARQUIVE-SE o presente processo.h)Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa do conteúdo desta 

sentença.Às providências. Cuiabá/MT, 7 de novembro de 2018.SILVANA 

FERRER ARRUDA Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 540949 Nr: 32390-84.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DAMASCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS DE MELO SANTIAGO - 

OAB:14359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 540949

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

Trata-se de pedido de restituição de arma de fogo, apresentados nos 

autos pelo requerente PAULO ROBERTO DAMASCENO, onde requer a 

restituição da bomba d’água completa (mangueira de água, bomba, motor e 

carrinho), conforme fls. 04/06, por intermédio de patrono devidamente 

constituído.

 Com vista, o Ministério Público se manifestou favoravelmente à restituição 

do bem (fls. 12/14).

É o breve relatório. Decido.

Pois bem. Verifica-se que foi pleiteado pelo Requerente a devolução da 

bomba d’água completa (mangueira de água, bomba, motor e carrinho).

Consta na ação penal em apenso (cód. 538665, termo de apreensão fl. 

21), que o denunciado Josias foi preso em flagrante delito porque em tese, 

subtraiu uma bomba d’água completa (mangueira de água, bomba, motor e 

carrinho), de propriedade do lava-jato, local em que o Requerente Paulo é 

proprietário (fls. 08/09).

Dessa forma, com fulcro nos art. 118 e art. 120, ambos do CPP e, em 

consonância com o parecer ministerial, DEFIRO o pedido de restituição da 

bomba d’água supramencionada.

Para tanto, expeça-se o respectivo termo de restituição/entrega ao 

requerente PAULO ROBERTO DAMASCENO.

Intime-se o patrono constituído pelo requerente acerca desta decisão.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências.

Cuiabá/MT, 7 de novembro de 2018.

SILVANA FERRER ARRUDA

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 372113 Nr: 12874-20.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOANDER CLEITON FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - 

OAB:9788/MT

 julgo procedente a denúncia de fls. 05/06, dos autos, para condenar o 

denunciado Woander Cleiton Ferreira Gomes já qualificado, nas sanções 

do art. 16 da Lei n. 10.826/03, c/c art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código 

Penal. Definida, assim, a questão da incidência penal, segue-se a 

individualização e dosagem da pena do Acusado.Embasada nisso, fixo a 

pena-base do crime de porte ilegal de munições de uso restrito no seu 

mínimo legal em TRÊS ANOS DE RECLUSÃO E MULTA DE DEZ 

DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário 

mínimo vigente à época dos fatos.Embora tenha reconhecido a atenuante 

da confissão espontânea em favor do acusado, deixo de aplicá-la por 

entender que a pena-base foi colocada em seu mínimo legal, o que veda a 

sua incidência, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, 

a saber:“

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 470827 Nr: 10741-97.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON RODRIGUES PEREIRA, FABIO 

ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a Resposta a Acusação acostada as fls. 153/155 dos 

autos em epigrafe, intimamos o Advogado Joel Feliciano Moreira (OAB/MT 

6833), subscritor da referida manifestação, para que apresente a 

Procuração outorgada pelo Réu.

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 328255 Nr: 8199-82.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO HENRIQUE PEIXOTO BARBOSA, 

LEONARDO OLIVEIRA POZZER, CARLOS DA SILVA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:17309/MT, HERMES ROSA DE MORAES - OAB:11627, JOSÉ DE 

LIMA FERNANDES - OAB:2234, UNIJURIS (UNIC) - OAB:

 INTIMAR OS ADVOGADOS HERMES ROSA DE MORAES OAB/MT 11.627, 

JOSÉ DE LIMA FERNANDES OAB/MT 2234 E EDEZIO LIMA FERNANDES, 

OAB/MT OAB/MT 17309 E BENEDITO DA SILVA BRITO OAB/MT 3.822, DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 14 

DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 15:30 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 450807 Nr: 27886-06.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA ANDRADE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: juliana leão - OAB:

 INTIMAÇÃO DA DEFESA DA ACUSADA, DRA. JULIANA LEÃO, PARA 

APRESENTAR RESPOSTA A ACUSAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 511264 Nr: 3957-70.2018.811.0042
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 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): ADRIANO DE JESUS AMARAL, FABIO 

AUGUSTO DA SILVA FIGUEIREDO, WELITON MARTINS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE MESQUITA 

MORAIS - OAB:18973/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANO DE JESUS AMARAL, Rg: 

1817990-8, Filiação: Laura de Jesus, data de nascimento: 08/05/1988, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), servente, Telefone 

9922-2515 e atualmente em local incerto e não sabido WELITON MARTINS 

DE ALMEIDA, Cpf: 04278635117, Rg: 19757573, Filiação: Eva Martins da 

Cruz e Vitor Geraldo de Almeida, data de nascimento: 02/11/1993, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, lavador de carros, 

Telefone 9218-0204. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(A,S) RECUPERANDO(A,S), acima 

qualificado(a,s) para constituir novo defensor ou declarar se necessita de 

assistência da Defensoria Pública, para fazer sua defesa, uma vez que 

seu advogado renunciou o patrocínio de sua defesa.

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, 07 de novembro de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 525260 Nr: 17210-28.2018.811.0042

 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): FELLIPE RAYLAN DE LIMA, BRUNO HENRIQUE 

OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DOS 

SANTOS, Rg: 28320816, Filiação: Mara Márcia Santana de Oliveira e 

Adenilson Pinto dos Santos, data de nascimento: 06/10/1999, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), desempregado-serviços gerais. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(A,S) RECUPERANDO(A,S), acima 

qualificado(a,s) para constituir novo defensor ou declarar se necessita de 

assistência da Defensoria Pública, para fazer sua defesa, uma vez que 

seu advogado renunciou o patrocínio de sua defesa.

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, 07 de novembro 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.: 530975 Nr: 22761-86.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYANNA DUARTE MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MORAIS GOMES - 

OAB:22449/O

 Vistos etc.

Frente à Portaria n° 1.333/2018-PRES, que declarou ponto facultativo o dia 

19/11/2018, torna-se necessário redesignar a audiência retro para o dia 

06/02/2019, às 14h40min.

Intimem-se. Requisitem-se. Ciência ao Ministério Público.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 376436 Nr: 17797-89.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR GONÇALVES SILVA, GERUSÉ 

ALVES LUZ, RONEI DA SILVA DOS REIS, WANDERSON APARECIDO 

SANTOS DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822/MT, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, JOSÉ 

CARLOS DAMACENO JUNIOR - OAB:18098/MT, MOACIR VENEGA DA 

SILVA - OAB:10.136, RONEI AUGUSTO DUARTE - OAB:4420/MT

 Vistos etc.

Primando pela celeridade dos presentes, mormente por se tratar de 

processo catalogado como sendo de Meta 2 de 2018, ANTECIPO a 

audiência retro para o dia 04 de dezembro deste ano, às 14h.

Intimem-se. Requisitem-se. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria 

Pública.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506405 Nr: 45372-67.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN PEREIRA SILVA SALLES, JOÃO 

MÁRCIO DA SILVA SALLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT, JOELMA MEDEIROS GONÇALVES DIAS - OAB:18275, 

RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - OAB:15.386

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação interposto é tempestivo, 

assim, impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) 

constituído(s) para apresentação de razões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 376098 Nr: 20916-63.2011.811.0042

 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 CECÍLIO DOS SANTOS SABALA, 

FERNANDO TEIXEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULY RAMIRO FERRARI 

DORADO - OAB:12563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, PAULY RAMIRO 

FERRARI DORADO - OAB:12563

 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.: 449158 Nr: 26128-89.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL RICHARD AZEVEDO, BRYCEY 

WILLIAN CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, LAURO BENEDICTO DE AMORIM 

VALIM FRANCO - OAB:14147, RUBENS VALIM FRANCO - 

OAB:6056-B/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais do réu Gabriel, no prazo legal.

10ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 323742 Nr: 3015-48.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE ARRUDA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811/MT

 M Juiz sentenciou o feito, condenando o réu Bruno de Arruda Freitas, 

devidamente qualificado, como incurso nas sanções do Art. 12 da Lei 

10.826/03, à uma pena de 01 ano de detenção, em regime aberto, a teor 

do que estabelece o disposto no art. 33, parágrafo 2°, alínea “C” do CP, 

cuja pena privativa de liberdade foi convertida em restritiva de direito a ser 

fixada pelo ilustre juízo da VEP desta comarca. No entanto, considerando 

que entre a data do recebimento da denúncia até a presente data 

decorreu o lapso temporal mais que suficiente para o reconhecimento da 

prescrição, então julgo extinta a ação penal, e o faço com fulcro no art. 

107, Inc. IV, “1° figura”, do estatuto penal. Ademais, em decorrência da 

sentença extintiva, determino a devolução da fiança, bem como dos 

objetos constantes do termo de apreensão, desde que, evidentemente 

comprovada a sua licitude.Por fim, determino que seja encaminhada 

fotocópia de capa a capa desta ação penal à promotoria de justiça com 

atribuição em crimes patrimoniais, para que se apure eventual delito de 

receptação, em tese cometido pelo acusado, mormente em face do 

depoimento prestados pelos agentes públicos encartados às fls. 12-3.Dou 

a presente decisão proferida nesta solenidade, saindo as partes presente 

cientes deste ato processual, antes porém devera proceder com a 

destruição da munição, caso não tenha sido utilizado para configuração 

da demonstração da eficiência da munição.Por fim, HOMOLOGO para que 

produza e surta seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência da 

testemunha em comum.Saindo as partes presentes devidamente cientes 

deste ato processual.Cumpra.Nada mais a consignar. Eu, Guilherme 

Pereira Carvalho, digitei o presente.Wladymir PerriJuiz de Direito Allan 

Sidney do Ò Souza Julierme Francisco Meira Silva Promotor de Justiça 

Advogado de DefesaRéu

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 477158 Nr: 17000-11.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU BARBOSA, EVANDRO ALEXANDRE 

FERRAS LESCO, RONELSON JORGE DE BARROS, JANUÁRIO ANTONIO 

EDWIGES BATISTA, GERSON LUIZ FERREIRA CORREA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - OAB:23651/O, 

FRANCISCO DE ASSIS DO RÊGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR - 

OAB:29.071 OAB/PR, JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA - OAB:56722, 

LUCIANA GABARDO - OAB:78.507 OAB/PR, NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13216, 

STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115/B, Tenaressa Aparecida 

Araújo Della Líbera - OAB:7031, THIAGO DE ABREU FERREIRA - 

OAB:5928

 VISTOS ETC.

DESIGNO sessão de julgamento para os dias 20, 21 e 22 de março de 

2019 com início às 8h30min.

 Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 408996 Nr: 13678-51.2015.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO LEAL DOS SANTOS, PALMIRO DA 

SILVA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, EDER JOSE ALVES - OAB:24709/O

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, na pessoa de seus 

patronos, para manifestar na fase do artigo 427 do CPPM.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 506067 Nr: 45061-76.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPI ANDRÉ LESSA PIRES, MAXMICIANO 

PEREIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS MOURA - 

OAB:16233

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos réus na pessoa de seus advogados para 

ciência da juntada de Ofício 1759/2018 recebido da Vara Única da 

Comarca de Claudia - MT, em que foi distribuída Carta Precatória 

(2210-05.2018.811.0101 - Cód. 104745), e designada audiência para o dia 

04 de Dezembro de 2018, às 14h30min, para inquirição das Testemunhas 

NUBIA MARIA MARQUES e WESLEY RIBEIRO PEREIRA, para querendo, 

acompanhar o ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 505920 Nr: 44909-28.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTTONIERY CAMPELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado da parte ré para ciência da juntada 

de documento recebido via malote digital, oriundo da Terceira Vara Criminal 

de Rondonópolis/MT, comunicando que foi designanda audiência para o 

dia 23.11.2018, às16h15m para inquirição da testemunha Haudson Freitas 

Farias.

Decisão

PROCESSO n° 1912-30.2017.811.0042 - Código 462075

Parte autora:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ré: SD PM LUCIENE ALVES SOUSA LIMA

DECISÃO: "VISTOS ETC. Trata-se de inquérito policial militar instaurado em 

desfavor de CB PM LUCIENE ALVES DE SOUSA LIMA, para apurar a 

suposta prática delitiva do crime de desobediência (Art. 301 do CPM). Em 

sessão, foi proposta pelo Ministério Público e aceita pelo investigado a 

transação penal, a qual foi homologada (fl. 136). À fl. 173, o Parquet 

pugnou pelo arquivamento da acusada, por conta do cumprimento das 

condições impostas pela transação penal. É o relatório. DECIDO. 

Compulsando os autos, verifica-se que o investigado foi agraciado pela 

transação penal (fl. 136) e cumpriu integralmente as condições da 

benesse conforme demonstrado às fls. 139/172. Desta feita, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do CB PM IVAN DE ABREU DOS SANTOS, 

qualificada nos autos, o que faço com fulcro no artigo 84, parágrafo único 

da Lei n° 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, certifique-se 

e arquivem-se. Às providências."

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 349140 Nr: 10129-04.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERREIRA DOS SANTOS, ELIZEU 

SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, LOUDES RIBEIRO DA SILVA 

SALES - OAB:11.486

 Vistos, etc.

Para prosseguimento do feito, defiro o pedido de fl. 121 e 123, razão pela 

qual designo audiência de instrução e julgamento do qual trata o art. 411, 

do CPP, para o dia 15 de fevereiro 2019, às 15:30.

 Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias. 

Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

intimando-se as partes da aludida expedição, para acompanhamento, 

querendo.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de DireitoVistos, etc.

Para prosseguimento do feito, defiro o pedido de fl. 121 e 123, razão pela 

qual designo audiência de instrução e julgamento do qual trata o art. 411, 

do CPP, para o dia 15 de fevereiro 2019, às 15:30.

 Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias. 

Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

intimando-se as partes da aludida expedição, para acompanhamento, 

querendo.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 34229 Nr: 616-61.2003.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DE SOUZA CARVALHAES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, KELBILA MAYARA BORGES DOS SANTOS 

- OAB:25.277/O

 Código: 34229

 Vistos, etc.

Ante a manifestação do Ministério Público à fl. 321, designo o dia 12 de 

março de 2019, às 15h30min, para a oitiva das testemunhas faltantes, bem 

como, o interrogatório do acusado.

Homologo a desistência da testemunha Roberto Marques da Silva.

 Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias, 

atentando-se ao parecer ministerial supramencionado.

 Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 540382 Nr: 31884-11.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERIVELRON GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301/MT

 Carta Precatória - Código: 540382

Vistos, etc...

Ante a insistência do Ministério Público à fl. 32, designo o dia 30 de 

novembro de 2018, às 15h30min, para o cumprimento do deprecado.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, atentando-se ao 

parecer ministerial supramencionado, inclusive requisição de preso(s) e 

testemunha(s) se for o caso, conforme o art. 221, § 2° do CPP.

 Ademais, façam-se, pois, diligências acerca da certidão referente à 

testemunha Gildeo Rodrigues Fonseca.

 Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 328611 Nr: 8598-14.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELDER DA CRUZ ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO BRUNO CALDEIRA - 

OAB:16707/MT

 Código: 328611

 Vistos, etc.

Ante a manifestação do Ministério Público à fl. 248, designo o dia 08 de 

março de 2019, às 16h30min, para a oitiva das testemunhas faltantes, bem 

como, o interrogatório do acusado.

Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias, 

atentando-se ao parecer ministerial supramencionado.

 Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 445179 Nr: 22034-98.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHUYTER PERDIGÃO NERIS, DEBORA MELO 

DE SOUZA, REINALDO DO CARMO SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - 

OAB:13025/MT

 “Vistos, etc.

 I – Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para se manifestar acerca 

das testemunhas faltantes, conforme requerido (ocorrência 02).

II – Desde logo, designo o dia 29 de novembro de 2018, às 16h00min para 

a oitiva das testemunhas faltantes, bem como o interrogatório dos 

acusados.

III - Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 34172 Nr: 1582-58.2002.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO FABIO ZUCH - 

OAB:54538

 Código: 34172

Vistos, etc.

Considerando que este Magistrado estará de licença médica na data 

aprazada para a realização da audiência, redesigno o ato para o dia 22 de 

março de 2019, às 16h00.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para eventual manifestação 

acerca das certidões negativas.
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Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de novembro de 2018

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 501442 Nr: 40513-08.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANER CARLOS GOMES NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder da Silva Gomes - 

OAB:24.022, JOILSON RUAS DO NASCIMENTO - OAB:18869/0, SILENO 

REZENDE TAVARES - OAB:5652/MT

 CERTIFICO que, nesta data, foi arquivado os dados do alvará de liberação 

de valores apreendido, número 451474-2. Nos termos art.701, XVII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes autos para: irem 

concluso para assinatura do alvará e demais deliberação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 306017 Nr: 3564-92.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO CARVALHO PROENÇA, JOÃO 

BOSCO DA SILVA FILHO, CLAUDIO ESPIRITO SANTO DA CRUZ, LUIZ 

SEBASTIÃO MORAIS RODRIGUES, WASHINGTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA CARLOTTO - 

OAB:9158, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:DP/MT, Eduardo Rodrigues da Silva - OAB:11.655, FLAVIO JOSE 

FERREIRA - OAB:3574/MT, JOADIL GONÇALVS DE ABREU - 

OAB:19891, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - AFIRMATIVO - OAB:, 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA -UFMT - OAB:, SILVIA REGINA 

SIQUEIRA LOUREIRO DE OLIVEIRA - OAB:7149-B, UNIJURIS (UNIC) - 

OAB:, UNIRONDON - Nucleo de Pratica Juridica - OAB:

 Nos termos do art. 431 e art.701, XVII da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

impulsiono os presentes autos para: intimar o(a) Advogado(a) ALLAN 

LATORRACA MELO para devolver no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa; bem como sob pena 

de busca e apreensão dos autos, considerando que está em carga fora 

da secretaria desde 03/10/2018.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 361230 Nr: 181-04.2014.811.0042

 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): MICHAEL PETERSON DO ESPIRITO SANTO 

MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de MICHAEL 

PETERSON DO ESPÍRITO SANTO MAGALHÃES, brasileiro, convivente, 

copeiro, nascido em 29.03.1992, natural de Cuiabá, MT, filho de Sidney 

Magalhães e Narli Rodrigues do Espírito Santo, residente e domiciliado na 

Rua Espírito Santo, nº 8, Quadra 104, Bairro CPA II, em Cuiabá/MT, no 

patamar de 05 (Cinco) anos de reclusão.Levado pelos mesmos critérios, 

APLICO a pena de multa em 500 (Quinhentos) dias, que atento ao art. 60, 

caput, do Código Penal e ponderando a situação sócio-econômica do réu, 

fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos.FIXO o regime prisional de início em 

SEMIABERTO.Considerando que o condenado responde ao processo em 

liberdade e deverá cumprir sua pena no regime semiaberto, PERMITO-LHE 

aguardar também em liberdade o processo e julgamento de eventual 

recurso.DETERMINO a incineração da substância entorpecente 

apreendida.Com fundamento no disposto pelos artigos 91, inciso II, “b”, do 

CP, 243, parágrafo único, da CF e 63, da Lei de Tóxico, como efeito da 

condenação DECRETO o perdimento em favor da UNIÃO da quantia de 

R$13,25 (treze reais e vinte e cinco centavos), bem como do aparelho 

celular Marca LG, com bateria e chip, ambos apreendidos à fl. 20, posto 

que claramente oriundo do tráfico ilícito de entorpecentes.Por outro lado, 

DEFIRO a restituição dos objetos pessoais (corrente, pulseira, anel, relógio 

e boné) relacionados à fl. 20, mediante termos nos autos, a serem 

retirados no prazo de até 90 (noventa) dias, a contar do trânsito em 

julgado, sob pena de perdimento (CPP, art. 122). Por se tratar de processo 

que o regime inicial foi fixado no semiaberto e o condenado aguardará em 

liberdade o julgamento de eventual recurso, nos termos do art. 8ª da 

Resolução n. 113/2010 do CNJ, DEIXO de determinar a expedição de Guia 

de Execução Provisória..Custas pelo condenado, não cobráveis no 

momento, na forma do §3º, do art. 98, do novo Código de Processo 

Civil.P.R.I.C.Cuiabá/MT, 06 de novembro de 2018.Francisco Alexandre 

Ferreira Mendes Neto JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 509837 Nr: 2568-50.2018.811.0042

 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): MARLON PANDURO SILVA, LUAN ALVES 

SANTOS, LEONARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que a missiva expedida para a oitiva da ultima testemunha 

arrolada nos autos pelas partes aportou devidamente cumprida (fl. 

195/226), não havendo outras provas a serem produzidas, DECLARO 

encerrada a instrução processual.

De consequência e considerando o pedido de revogação da prisão 

preventiva pendente de análise às fls. 121/141, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação em conjunto com a apresentação dos 

memoriais finais.

Após, voltem-me os autos conclusos para exame e regular 

impulsionamento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 410185 Nr: 14870-19.2015.811.0042

 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): MOISES PIRES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON DA SILVA 

MARQUES - OAB:16877

 Vistos, etc. Considerando que determinado o prosseguimento do presente 

feito em razão da finalização do Incidente de Insanidade Mental de Cód. 

437071, DESIGNO o dia 23/01/2019, às 16:25 horas, para inquirição das 

testemunhas de acusação Marçal Maciel do Nascimento e Everton Campos 

Siqueira Vaz Oliveira, bem como das testemunhas de defesa Miriam Pires 

Gonçalves e Sirlei Conceição Pires, devendo estas últimas ser conduzidas 

coercitivamente, conforme deliberação de fl. 109. Intimem-se e 

requisitem-se as referidas testemunhas, observando que com relação ao 

réu MOISES PIRES GONÇALVES foi decretada a revelia à fl. 109. 

Expeça-se o necessário, dando-se ciência ao Ministério Público e à 

Defesa. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 341295 Nr: 1068-22.2013.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELL DE OLIVEIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de MARCELL DE 

OLIVEIRA MARQUES, vulgo “MC XEXÉU”, brasileiro, solteiro, vendedor e 

DJ, natural de Cuiabá/MT, nascido em 29.08.1991, inscrito no RG n.º 

21234884/SSP-MT, filho de Cleyde Nalva de Oliveira Marques e Marcelo 

Marques da Silva, residente e domiciliado no Edifício Águas Marinha, Bloco 

2, Apartamento 04 (21), Bairro Terra Nova, em Cuiabá/MT, no patamar de 

02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.Levado pelos mesmos 

critérios, APLICO a pena de multa em 250 (duzentos e cinquenta) dias, que 

atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação 

sócio-econômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) 

do salário mínimo vigente à época dos fatos. FIXO o regime prisional de 

início em ABERTO.SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (duas) 

penas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à 

comunidade e restrição de final de semana, a serem explicitadas e 

fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal, PERMITO-LHE aguardar 

também em liberdade o processo e julgamento de eventual 

recurso.DETERMINO a incineração da substância entorpecente 

apreendida.DECRETO o perdimento em favor da UNIÃO da televisão LCD 

Marca Samsung, apreendida à fl. 20.Por outro lado, com relação aos 

demais objetos e pertences apreendidos, por já terem sido restituídos, 

DEIXO de deliberar a respeito.Por se tratar de processo que o regime 

inicial foi fixado no aberto e considerando que o condenado aguardará em 

liberdade o processo e julgamento de eventual recurso, nos termos do art. 

8ª da Resolução n. 113/2010 do CNJ, DEIXO de determinar a expedição de 

Guia de Execução Provisória.Custas pelo condenado, não cobráveis no 

momento, na forma do art. 98, §3º, do novo Código de Processo 

Civil.P.R.I.C.Cuiabá/MT, 05 de novembro de 2018.Francisco Alexandre 

Ferreira Mendes Neto JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 350738 Nr: 11899-32.2013.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA 

para DESCLASSIFICAR para o art. 28 da Lei n. 11.343/06 a imputação 

conferida ao réu JOSIEL DA COSTA SILVA, vulgo “Biel”, brasileiro, 

solteiro, servente de pedreiro, natural de Santo Antonio do Leverger/MT, 

nascido em 09.11.1990, filho de Arlete Pereira da Costa Silva e Josias 

Pereira da Silva, residente na Rua NI, número ignorado, bairro Doutor 

Fábio, ao lado da igreja em construção, nesta Capital, bem como 

ABSOLVÊ-LO do delito previsto no art. 35 “caput”, da Lei de Drogas, com 

fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.Certificado o trânsito em julgado, DETERMINO que me retornem os 

autos conclusos para análise acerca da ocorrência da prescrição 

retroativa.Considerando que o sentenciado responde o processo em 

liberdade, PERMITO-LHE aguardar também em liberdade o processo e 

julgamento de eventual recurso.Tendo em vista que a incineração da 

substância entorpecente apreendida foi regulamente determinada nos 

autos originários de Cód. 326282, DEIXO de deliberar a respeito.Por outro 

lado DEFIRO a restituição dos pertences, dos documentos e da quantia de 

R$ 4,05 (quatro reais e cinco centavos), apreendidos em poder do 

sentenciado JOSIEL, conforme relacionado no auto de apreensão de fls. 

31, tudo a ser retirado no prazo de 90 (noventa dias), a contar do trânsito 

em julgado, sob pena de perdimento em favor da UNIÃO (arts. 122 do 

CPP).Da sentença, intimem-se o Ministério Público, o Defensor e os 

condenados, pessoalmente, indagando a eles sobre o desejo de recorrer 

o que será feito mediante termo, tudo a teor do que dispõe o art. 1.421, 

“caput” e parágrafo único, da CNGCGJ/MT.Custas pelo condenado, não 

cobráveis no momento, na forma do art. 98, §3º, do Novo Código de 

Processo Civil.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 363895 Nr: 3402-92.2014.811.0042

 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): ALEXANDRE DE CASTRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913

 TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de ALEXANDRE 

DE CASTRO RODRIGUES, brasileiro, solteiro, eletricista, natural de 

Cuiabá/MT, nascido em 06.04.1983, portador de RG n.º 12070378 SSP/MT, 

inscrito no CPF sob n.º 001.654.261-44, filho de Isac Rodrigues e Marta de 

Castro Lima, residente e domiciliado na Rua E, Quadra 33, Lote 06, Bairro 

1º de Março, em Cuiabá/MT, nas sanções do artigo 33, “caput” c/c art. 40, 

inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, no patamar de 06 (seis) anos e 03 

(três) meses de reclusão.Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena 

de multa em 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias, que atento ao art. 60, 

caput, do Código Penal e ponderando a situação sócio-econômica do réu, 

fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos.FIXO o regime prisional de início no FECHADO. 

PERMITO-LHE aguardar em liberdade o processo e julgamento de eventual 

recurso.DETERMINO a incineração da substância entorpecente e a 

destruição do frasco de removex e da fita crepe (fls. 12). DECRETO o 

perdimento em favor da UNIÃO da quantia de R$ 50,00 (Cinquenta reais), 

apreendido à fl. 12, posto que claramente oriundo do tráfico ilícito de 

entorpecentes.Por outro lado, DEFIRO a restituição dos aparelhos 

celulares, do relógio de pulso e da CNH, relacionados à fl. 2, mediante 

termos nos autos, a serem retirados no prazo de até 90 (noventa) dias, a 

contar do trânsito em julgado, sob pena de perdimento (CPP, art. 122). Por 

se tratar de processo que o condenado aguardará em liberdade o 

processo e julgamento de eventual recurso e considerando que o regime 

inicial foi fixado no semiaberto, nos termos do art. 8ª da Resolução n. 

113/2010 do CNJ, DEIXO de determinar a expedição de Guia de Execução 

Provisória.Custas pelo condenado não cobráveis no momento, na forma 

do §3º, do art. 98, do novo Código de Processo Civil.P.R.I.C.Cuiabá/MT, 07 

de novembro de 2018.Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 329875 Nr: 10032-38.2012.811.0042

 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): CRISTIANO ANTÔNIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de CRISTIANO 

ANTÔNIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, pedreiro, nascido em 17.10.1987, 

natural de Cuiabá/MT, portador do RG n. 1642495-6 SSP/MT, filho de 

Paulino Antônio Filho e Geraldina Leonarda da Costa e Silva, residente e 

domiciliado na Rua G, n.º 64, Bairro Primeiro de Março, em Cuiabá/MT, no 

patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.Levado pelos 

mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 550 (Quinhentos e 

Cinquenta) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e 

ponderando a situação sócio-econômica do réu, fixo valor do dia-multa em 

1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.FIXO o 

regime prisional de início no FECHADO. PERMITO-LHE aguardar em 

liberdade o processo e julgamento de eventual recurso.DETERMINO a 

incineração da substância entorpecente apreendida, bem como a 

destruição do carretel de linha, da lata com dizeres vintage e da tesoura 

(fls. 16).Com fundamento no disposto pelos artigos 91, inciso II, “b”, do CP, 

243, parágrafo único, da CF, e 63, da Lei de Tóxico, como efeito da 

condenação, DECRETO o perdimento em favor da PROERD da quantia de 

R$ 312,00 (Trezentos e doze reais), e em favor da União a balança de 

precisão, os aparelhos de celular, a câmara fotográfica e a filmadora, 

todos apreendidos à fl. 16, posto que claramente oriundos do tráfico ilícito 

de entorpecentes. DEIXO de determinar a expedição de Guia de Execução 

Provisória.Custas pelo condenado, não cobráveis no momento, na forma 

do art. 98, §3º, do novo Código de Processo Civil.P.R.I.C.Cuiabá/MT, 07 de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103759/11/2018 Página 357 de 671



novembro de 2018.Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 543441 Nr: 46568-72.2017.811.0042

 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): GIENNIFER SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17.056/MT

 Vistos, etc.

Em atenção ao pedido formulado pelo o nobre causídico ROBSON DA 

SILVA – OAB/MT 17.056 (fl. 978), DEFIRO o desarquivamento dos autos, 

permitindo a carga.

Antes de analisar o pedido quanto ao prosseguimento do feito, 

DETERMINO que se intime o ilustre advogado, para que no prazo de 05 

(cinco) dias apresente instrumento procuratório com poderes para 

representar a ré nos autos.

 Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e volte-me 

concluso.

Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 315374 Nr: 14386-43.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO RIBEIRO DE SA - 

OAB:2521

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 53/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado MÁRIO 

RIBEIRO DE SÁ OAB/MT 2.521, da audiência designada para o dia 

28/03/2019 às 15h30min.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 326678 Nr: 6372-36.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10246/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Paulo Roberto Silva Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

Endereço: Quadra 05, Lote 15, Bairro: Jardim Alvorada, Cidade: 

Diamantino-MT

Finalidade:Intimar o réu, acima qualificado, da sentença proferida às fls. 

428/436

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia, para o fim de CONDENAR o acusado PAULO ROBERTO DA 

SILVA, qualificado nos autos, pelo cometimento dos crimes de atentado 

violento ao pudor e estupro, cometidos contra, a então, menor de 14 

(quatorze) anos N.O.S, aplicando ao caso a pena do artigo 217-A, c/c 

artigo 71, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, com a 

incidência dos dispositivos da Lei 8.072/90.

Nome do Servidor (digitador):Alexandre

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 538993 Nr: 30516-64.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DEZAN RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21617/O, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT, FLAVIA CONCEIÇÃO DA SILVA 

STABILITO ALBUÊS - OAB:4266/RO, KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - 

OAB:24463/O, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15.304, SILMARA 

ENORE DE MORAIS CORTEZ - OAB:19249

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS OAB/MT 21.617, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente comprovante de endereço do acusado GABRIEL DEZAN 

RIBEIRO, conforme decisão de fls. 61.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 345669 Nr: 6102-75.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA, EDUARDO 

ORTT BARBOSA, EDILSON CAMPOS FRANCISCO, LEANDRO BORGES 

SOARES, JOSE AUGUSTO DE FIGUEIREDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ DE DEUS 

JUNIOR - OAB:7.167, BRENO MENDES TAQUES - OAB:15.025, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, 

ENOQUE SILVA SAMPAIO - OAB:OAB/MT 19120, JULIANO DIAS 

CORREA - OAB:11583/MT, LUCIANO AUGUSTO NEVES - OAB:12012, 

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - OAB:21538/0, RAFAEL 

PANZARINI - OAB:10426/MT, THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE 

FIGUEIREDO - OAB:13655/MT, ZOROASTRO CONSTANTINO TEIXEIRA - 

OAB:743

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR as defesas dos acusados 

TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA e LEANDRO BORGES SOARES para 

que apresentem, no prazo legal, as razões recursais dos seus clientes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 529216 Nr: 21053-98.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CLOVES CONCEIÇÃO SILVA, PAULO HENRIQUE ALVES 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°. 21053-98.2018.811.0042 - Cód: 529216

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Coisa Apreendida, formulado por 

Clóvis Conceição Silva e Paulo Henrique Alves Ferreira.

Por meio da defesa dos requerentes, foi pleiteado a restituição dos 

equipamentos portáteis e documentos apreendidos em decorrência da 

Operação “Crédito Podre” (cód. 506060), argumentando que necessitam 

de tais bens para o exercício de sua atividade laboral, bem como, para que 

cooperassem com as investigações, detalhando as operações que 

realizaram junto com os outros acusados e esclarecer os fatos e sanar 

dúvidas a respeito dos documentos.

 Às fls. 11/13, a Autoridade Policial se manifestou por meio do Ofício nº 

2197/2018/DEFAZ/MT, informando que por efeito da Operação “Crédito 
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Podre”, resultou um grande volume de documentos e objetos apreendidos, 

motivo pelo qual ainda não foi possível a realização de perícia em todos os 

bens, entretanto, informou que até o presente momento, foram periciados 

os aparelhos celulares pertencentes ao requerente Clóvis Conceição 

Silva, conforme consta no relatório nº 08/2018/DECFCAP/NAD (fls. 16), 

bem como, os documentos apreendidos na empresa C.C.S Agronegócios, 

de propriedade do mesmo.

No tocante aos objetos eletrônicos apreendidos na empresa C.C.S 

Agronegócios e os objetos eletrônicos apreendidos pertencentes a Paulo 

Henrique Alves Ferreira, a Autoridade Policial informou que foram 

encaminhados à Perícia Oficial de Identificação Técnica de Mato Grosso – 

POLETC/MT, através dos Ofícios 3006/2017/DEFAZ/MT (fls. 34/36) e 

3156/2017/DECAP/MT (fls. 37/39) para a realização de perícia técnica.

Instando a se manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente a 

restituição dos aparelhos celulares pertencentes a Clóvis Conceição Silva, 

indicados no laudo pericial, de fls. 23/32, pois o conteúdo deles já foi 

devidamente espelhado.

 Por outro lado, manifestou-se contrariamente a restituição dos 

documentos apreendidos na empresa C.C.S Agronegócios, de 

propriedade do requerente Clóvis Conceição Silva, fundamentando que a 

análise dos documentos é imprescindível para a apuração dos crimes de 

grandes proporções, praticados em detrimento ao erário.

Por fim, pugnou pela intimação do diretor da POLITEC/MT, para que ele 

manifeste a respeito da possibilidade de restituição dos bens 

encaminhados para a perícia, por meio dos Ofícios 3006/2017/DEFAZ/MT 

(fls. 34/36) e 3156/2017/DECAP/MT (fls. 37/39).

É o relatório do necessário. Decido.

Compulsando os autos, verifico já foi juntado laudo pericial dos aparelhos 

celulares apreendidos (fls. 23/32), assim sendo, em consonância com o 

parecer ministerial, defiro o pedido de restituição em relação aos 

aparelhos celulares.

Em sintonia com a manifestação do Ministério Público, observo que os 

documentos apreendidos na empresa C.C.S Agronegócios, ainda 

interessam ao processo, de modo que o pedido de restituição não merece 

ser acolhido.

 Neste sentido, dispõe o Art. 118, do CPP:

 Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas 

apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao 

processo.

Sobre o tema colaciona jurisprudência abaixo:

 “PROCESSO PENAL - RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - 

IMPOSSIBILIDADE - INTERESSE À INVESTIGAÇÃO - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Inviável é a restituição de bem apreendido antes do 

trânsito em julgado da sentença, salvo quando não mais interessar ao 

processo nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal. 2. 

Recurso desprovido.” (TJ-MG - APR: 10672140115714001 MG, Relator: 

Pedro Vergara, Data de Julgamento: 03/03/2015, Câmaras Criminais / 5ª 

CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/06/2015)

 Desta forma, indefiro o pedido de restituição dos documentos 

apreendidos na empresa C.C.S Agronegócios, de propriedade do 

requerente Clóvis Conceição Silva.

 Intime-se o diretor da POLITEC/MT, para que se manifeste acerca da 

possibilidade de restituição dos bens encaminhados para perícia por meio 

dos Ofícios 3006/2017/DEFAZ/MT (fls. 34/36) e 3156/2017/DECAP/MT (fls. 

37/39).

 Com a manifestação, voltem os autos conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 11 de outubro de 2018.

 Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 450392 Nr: 27454-84.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDF, MDDS, MXDC, FHSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT, 

FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI - OAB:6927/MT, GERSON MEDEIROS 

- OAB:5637, GIULIANO MARTINS MEDEIROS - OAB:21774A/MT, 

JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA - OAB:11811/MT, KALYNCA DA 

SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598, PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5940/MT, RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - OAB:13562/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 282, §5º, do CPP, REVOGO a medida 

cautelar de monitoração eletrônica, em decorrência do excesso de prazo 

para a formação da culpa, imposta aos acusados VALTENCIR SIQUEIRA 

DE FARIA e MAYKSON DOUGLAS DA SILVA, substituindo pelas seguintes 

medidas cautelares:a)Comparecimento periódico em juízo (todo dia 10 de 

cada mês); eb)proibição de se ausentar da Comarca.Ficam mantidas as 

medidas cautelares fixadas em decisão anterior, a) SUSPENSÃO DO 

EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICAS imposta ao acusado VALTENCIR 

SIQUEIRA DE FARIA (fls. 353/354); e b) PROIBIÇÃO DE ACESSO À 2ª 

DELEGACIA DO CARUMBÉ imposta ao acusado MAYKSON DOUGLAS DA 

SILVA (fls. 354).Intimem-se. Expeça-se o necessário para realização da 

audiência designada.Decreto o sigilo do processo, porque existem 

informações pessoais extraídas dos aparelhos celulares dos acusados 

(fls. 848/854), a fim de preservar a intimidade deles e terceiros, nos 

termos do art. 5º, X, e IX, da CF.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 144804 Nr: 12089-34.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DA COSTA GARCIA, LUIZ 

EUGENIO DE GODOY, JOEL QUIRINO PEREIRA, NILSON ROBERTO 

TEIXEIRA, NIVALDO DE ARAÚJO, GERALDO LAURO, JOSÉ QUIRINO 

PEREIRA, VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5768, ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - 

OAB:5768, Ana Paula Cerri Budoia - OAB:OAB/MT 19.960-B, GIÓRGIO 

AGUIAR DA SILVA - OAB:14600/MT, JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS 

JUNIOR - OAB:9607, MÁRIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2521/MT, PAULO 

HUMBERTO BUDÓIA - OAB:3.339-A, Paulo Humberto Budoia Filho - 

OAB:OAB/MT 9.906

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal deduzida na denúncia nos Autos dos Processos nº. 

1 7 3 1 3 - 5 0 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  1 2 0 8 9 - 3 4 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

13983-45.2009.811.0042, para o fim de:

 1) CONDENAR:

 - GERALDO LAURO, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, 

c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também 

do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 

(Fatos descritos nos Processos nº. 17313-50.2009.811.0042; 

1 2 0 8 9 - 3 4 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  1 3 9 8 3 - 4 5 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

12283-34.2009.811.0042; 12375-12.2009.811.0042), sujeitando-o à pena 

privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor do dia-multa 

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, 

devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial 

FECHADO, devendo aguardar o julgamento de eventual recurso em 

liberdade.

 - JOSÉ QUIRINO PEREIRA, pela prática do crime previsto no artigo 312, 

caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e 

artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Processos: 

1 7 3 1 3 - 5 0 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  1 2 0 8 9 - 3 4 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

1 3 9 8 3 - 4 5 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  1 2 2 8 3 - 3 4 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

12375-12.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 

18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 20 

(vinte) dias-multa, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será 

cumprida em regime inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de 

eventual recurso em liberdade.

 - JOEL QUIRINO PEREIRA, pela prática do crime previsto no artigo 312, 

caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e 

artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (processos: 

1 7 3 1 3 - 5 0 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  1 2 0 8 9 - 3 4 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

1 3 9 8 3 - 4 5 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  1 2 2 8 3 - 3 4 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

12375-12.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 
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18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 20 

(vinte) dias-multa no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será 

cumprida em regime inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de 

eventual recurso em liberdade.

 - VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA, pela prática do crime previsto no artigo 

312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código 

Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Processos: 

1 7 3 1 3 - 5 0 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  1 2 0 8 9 - 3 4 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

13983-45.2009.811.0042; 12375-12.2009.811.0042), sujeitando-o à pena 

privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa no valor do dia-multa 

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, 

devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial 

FECHADO, devendo aguardar o julgamento de eventual recurso em 

liberdade.

 - NILSON ROBERTO TEIXEIRA, pela prática do crime previsto no artigo 

312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código 

Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Processos: 

1 7 3 1 3 - 5 0 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  1 2 0 8 9 - 3 4 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

1 3 9 8 3 - 4 5 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  1 2 2 8 3 - 3 4 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

12375-12.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 

12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 20 

(vinte) dias-multa, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será 

cumprida em regime inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de 

eventual recurso em liberdade.

 3) EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do acusado GUILHERME DA COSTA 

GARCIA, pela ocorrência da prescrição, diante de sua idade avançada 

(mais de 70 anos) que faz reduzir o prazo prescricional, nos termos do 

art. 107, IV, c/c art. 109 e 115, todos do CP. ( Processo nº. 

1 7 3 1 3 - 5 0 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  1 2 0 8 9 - 3 4 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

1 3 9 8 3 - 4 5 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  1 2 2 8 3 - 3 4 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

12375-12.2009.811.0042).

 4) Com relação ao Processo nº. 12375-12.2009.811.0042, REVOGO a 

decisão de suspensão do processo com relação ao acusado JOÃO 

ARCANJO RIBEIRO e determino o desmembramento dos autos para o 

prosseguimento da ação penal.

 DISPOSIÇÕES FINAIS.

 Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, pro 

rata, dividindo-se as custas pelo número de réus condenados. Eventual 

causa de isenção poderá ser apreciada no juízo das Execuções Penais.

 Não há bens apreendidos nestes autos.

 Expeça-se Guia de Execução após decisão em segunda instância, na 

forma da jurisprudência do STF, encaminhando-a ao Juízo da Execução 

Penal.

 Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor 

Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; 3) 

Oficie-se ao TRE/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 450392 Nr: 27454-84.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDF, MDDS, MXDC, FHSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT, 

FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI - OAB:6927/MT, GERSON MEDEIROS 

- OAB:5637, GIULIANO MARTINS MEDEIROS - OAB:21774A/MT, 

JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA - OAB:11811/MT, KALYNCA DA 

SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598, PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5940/MT, RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - OAB:13562/MT

 Vistos, etc.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 25/03/2019, às 

14:00 horas.

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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1026829-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. G. M. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. C. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515/O (ADVOGADO(A))

RONY MARCELO BORRALHO MENDES OAB - MT24404/O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o patrono da parte autora, para que no prazo legal apresente 

impugnação à contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 478532 Nr: 18362-48.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR DOS SANTOS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON PORTELA FERREIRA - 

OAB/MT 12.925 - OAB:12.925

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono do reu para 

apresentar memoriais finais escritos no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 547292 Nr: 38381-41.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS PIRES CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405

 XII.Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial retro, 

INDEFIRO o pedido de revogação de fls. 81/97 e MANTENHO a PRISÃO 

PREVENTIVA do requerido RUBENS PIRES CAMARGO, por seus próprios 

fundamentos.XIII.Intimem-se.XIV.Intime-se a Defesa – via DEJ.XV.Ciência 

ao Ministério Público.XVI.Cumpra-se com urgência.XVII.Cuiabá, 7 de 

novembro de 2018.Jeverson Luiz QuinteiroJuiz de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 516593 Nr: 8956-66.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJAIR PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:22356/O, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - 

OAB:3878/AC

 Vistos.

Cumpra-se a decisão retro, arquivando o feito com a adoção das 

formalidades de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 493583 Nr: 32917-70.2017.811.0042

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES, FABIO WENNER SERVIO 
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RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES - 

OAB:12588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de HABEAS CORPUS em favor do paciente FÁBIO WENNER 

SERVIO RONDON, devidamente qualificado nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o impetrante requer a desistência do 

remédio constitucional, vez que o Inquérito Policial id. 49227 fora 

arquivado.

Diante disso, considerando que resta entregue a prestação jurisdicional no 

presente caso, determino o ARQUIVAMENTO do feito, após a adoção das 

formalidades de praxe.

INTIME-SE o impetrante - via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 517848 Nr: 10077-32.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJAIR PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:22356/O

 Com efeito, não há que se falar em extinção da punibilidade do acusado 

ante a retratação da vítima pelo crime de ameaça, pelo que REJEITO TAL 

PRELIMINAR. II.Ausência de dolo – atipicidade da condutaNo que tange a 

preliminar de atipicidade do crime de ameaça, por ausência do dolo 

específico do acusado, entendo que para a sua efetiva comprovação 

impõe-se a melhor elucidação dos fatos, isto é, a abertura da instrução 

processual, mesmo porque exige-se uma análise mais aprofundada da 

conduta do acusado no caso em testilha para aferição do elemento 

subjetivo do agente, pelo que POSTERGO a preliminar em voga para o 

momento da prolação da sentença.III.Legítima defesaNo que concerne a 

alegação da ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa, 

verifico que referida excludente não restou cabalmente comprovada nesta 

fase procedimental, sobretudo ao se considerar o aparente “excesso” do 

acusado ao repelir a pretensa injusta agressão, tanto que teria causado 

as lesões corporais noticiadas no laudo pericial de fls. 45/47.De qualquer 

sorte, entendo que referida questão se confunde com o mérito, de modo 

que POSTERGO a alegação da ocorrência da excludente de legítima 

defesa para o momento da prolação da sentença.Dessa forma, não 

havendo mais matérias processuais a serem decididas, RATIFICO a 

DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA e DETERMINO o 

prosseguimento da instrução processual.DESIGNO audiência de instrução 

para o dia 02/04/2019 às 15h30min.Intime-se o acusado, a vítima e as 

testemunhas, se arroladas.Ciência ao Ministério Público e a Defesa, via 

DJE.Cumpra-se. Às providências.Cuiabá/MT, 7 de novembro de 

2018.JAMILSON HADDAD CAMPOSJuiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada deViolência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 548323 Nr: 39345-34.2018.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GP, JD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA DA CRUZ - OAB:15918, 

KÁTIA SABRINA S. GUIMARAES - OAB:15620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA”, ajuizada por JOICE DANHONI, 

em desfavor de LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI, pretendendo, o recebimento 

da prestação alimentícia devida no mês de outubro de 2018, no 

equivalente a R$ 2.385,00 (dois mil trezentos e oitenta e cinco reais).

 Em audiência de conciliação designada nos autos da “Ação de Dissolução 

de União Estável, Guarda, Partilha e Alimentos com pedido de Tutela de 

Urgência” n.º 23140-27.2018.811.0042 (código: 531339), as partes 

efetuaram acordo, abrangendo, inclusive, o presente cumprimento de 

sentença, comprometendo-se o executado a efetuar o pagamento dos 

alimentos em atraso até o dia 10/12/2018 (cópia do termo de audiência 

anexo).

Diante disso, determino a suspensão do feito até a data estipulada para o 

pagamento.

Ultrapassada a data (10/12/2018), intime-se a exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, informar o cumprimento ou não da obrigação, 

requerendo o que entender de direito sob pena de presunção de quitação 

da dívida e extinção da presente execução.

 Findo o prazo concedido para a manifestação e nada sendo requerido, 

certifique-se e renove-me à conclusão.

 Às providências.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de novembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 322972 Nr: 2189-22.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGPDBGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779, ELARMIN MIRANDA - OAB:1.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA RICARTE - 

OAB:4411/MT, JOELMA DOS REIS RIBEIRO - OAB:17016/O

 VISTOS.

Em atendimento ao disposto no art. 3.º, §3.º do CPC/2015, que dispõe que 

a conciliação deve ser estimulada pelo juiz, advogados, defensores 

públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 

e no inciso V do art. 139 do CPC, que estabelece que incumbe ao juiz, na 

condução do processo, promover, a qualquer tempo, a autocomposição, 

DEFIRO O PEDIDO DE FLS. 369, e DESIGNO AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO, nos moldes do art. 694 e art. 695, do CPC, a ser realizada 

por esta magistrada, para o dia 21.11.2018 às 14h00.

 Intimem-se.

Às providências.

 Cuiabá, 07 de novembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 443373 Nr: 20114-89.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVELINO ROSÁRIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYWISON PAULA DE 

MORAES - OAB:10793

 “VISTOS. Defiro o pedido da defesa, e HOMOLOGO a desistência da 

oitiva da testemunha Selma Solange Brito da Silva. Defiro ainda o pedido 

da defesa, e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para apresentação de 

memoriais. Sai a defesa intimada. Após retornem os autos conclusos para 

sentença. Às providências. CUMPRA-SE”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 423981 Nr: 29736-32.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMM, LMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAMM, RM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Naves Dias 

Barchet - OAB:7213, DANIEL FELIPE TORRES TABORDA - OAB:23214/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Naves Dias 

Barchet - OAB:7213, CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - 

OAB:5341, DANIEL FELIPE TORRES TABORDA - OAB:23214/O, 

HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - OAB:16.635

 VISTOS.
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Aguarde-se o decurso do prazo para que os exequentes cumpram a 

decisão de fls. 218.

Informado o novo endereço do executado, expeça-se novo mandado de 

intimação, nos moldes da decisão de fls. 207/208.

Findo o prazo e nada sendo requerido, certifique-se e expeça-se 

mandado de intimação pessoal dos exequentes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, dar regular andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Às providências.

Intimem-se e CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cuiabá, 07 de novembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 466568 Nr: 6392-51.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDON RIBEIRO FIGUEIREDO, RONEL MACHADO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO MASTRANGELLI, MMM, NAIR ANITA 

MENEZES MASTRANGELLI, LMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:16638, SAULO AMORIM DE ARRUDA - OAB:15634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Naves Dias 

Barchet - OAB:7213, CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - 

OAB:5341

 Vistos etc.

Trata-se de “AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM TUTELA DE 

URGÊNCIA”, proposta por VALDON RIBEIRO FIGUEIREDO e RONEL 

MACHADO DE OLIVEIRA, em face de RICARDO MASTRANGELLI, 

MARCELO MENEZES MASTRANGELLI, LEONARDO MENEZES 

MASTRANGELLI e NAIR ANITA MENEZES MASTRANGELLI, todos 

qualificados nos autos, pretendendo a anulação dos acordos de partilha e 

da dação em pagamento realizados pelos réus nos autos da Ação 

Revisional de Alimentos n.º 11366-39.2014.811.0042 (código: 370794) e 

na Execução n.º 29736-32.2015.811.0042 (código: 423981), com a 

expedição do competente mandado judicial ao Registro de Imóveis de Alta 

Floresta/MT, para que efetue o cancelamento dos registros referente à 

transferência de propriedade das matrículas n.º 13.919 e 13.922 em favor 

dos réus.

 Acompanha a inicial de fls. 04/18, os documentos de fls. 21/82.

Tentada a conciliação, esta restou infrutífera, conforme termo de fls. 93.

Contestação dos réus Nair Anita, Marcelo e Leonardo, apresentada ás fls. 

124/132, na qual arguiram, preliminarmente, a “ausência de causa de 

pedir”, requerendo, no mérito, a improcedência do pedido de anulação.

Impugnação à contestaçao apresentada pelos réus Nair, Marcelo e 

Leonardo apresentada às fls. 135/139.

O réu Ricardo Mastrangelli apresentou a contestação de fls. 152/161, 

impugnando o valor atribuído à causa, arguindo a decadência do pedido de 

anulação da partilha amigável e a ilegitimidade ativa “ad causam” dos 

autores e, no mérito, a inexistência de condomínio e a liberdade de dispor 

da quota condominal, requerendo a improcedência dos pedidos.

 Impugnação à contestação apresentada pelo réu Ricardo às fls. 165/171.

Parecer da douta representante do Ministério Público às fls. 185/186.

Os autos vieram conclusos para decisão.

EIS O RELATO NECESSÁRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Conforme acima asseverado, pretendem os autores a anulação dos 

acordos de partilha e da dação em pagamento realizados pelos réus nos 

autos da Ação Revisional de Alimentos n.º 11366-39.2014.811.0042 

(código: 370794) e na Execução n.º 29736-32.2015.811.0042 (código: 

423981), a fim de garantir a igualdade de direitos deles sobre as áreas 

matrículadas sob o n.º 13.919 e 13.922, perante o Registro de Imóveis da 

Comarca de Alta Floresta/MT e a validade das “Escrituras Pública de 

Unificação de Áreas” lavrada entre eles e o réu Ricardo Mastrângelli, 

juntadas às fls.58/61.

 Em sua contestação (fls. 124/132) os réus Nair, Marcelo e Leonardo, 

arguiram a preliminar de ausência de interesse processual, que passo a 

apreciar:

Nos autos da Execução n.º 29736-32.2015.811.0042 (código: 423981), as 

partes firmaram o seguinte acordo:

“[...] O executado, SR. RICARDO MASTRANGELLI, do valor das parcelas 

vencidas dá em pagamento, em dinheiro, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), por meio de trasnferência bancária para a CONTA CORRENTE N.º 

18416-0, AGÊNCIA N.º 2128-8 – BANCO DO BRASIL. A diferença das 

parcelas vencidas e das parcelas vincedas, até a data em que os 

adolescentes MARCELO MENEZES MASTRANGELLI e LEONARDO 

MENEZES MASTRANGELLI, completarem, respectivamente, cada um 24 

(vinte e quatro) anos, é recebida na forma de dação em pagamento de 

cota parte dos seguintes imóveis: MAT 13.919, LIVRO 2BQ, SITUADA NO 

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT, e MAT. 13.922; LIVRO 2BQ, situada 

no município de ALTA FLORESTA/MT, assim ACORDADAS AS PARTES 

DÃO AMPLA IRRESTRITA E INTEGRAL QUITAÇÃO DOS ALIMENTOS 

VENCIDOS E VINCENDOS.”

Acontece que, em razão da forma genérica que foi efetuado o acordo, 

comprometendo-se o executado a dar em pagamento “uma cota-parte” 

dos imóveis, sem identificá-la, por meio de decisão proferida nos autos da 

execução, foi declarada a inexigibilidade do acordo, convertendo a 

obrigação em perdas e danos.

Diante disso, o pedido de anulação do referido acordo passa a carecer de 

interesse processual, em razão de sua inutilidade, pois a pretensão aqui 

buscada já foi conseguida com a declaração de sua inexigibilidade, já que 

sendo ele inexigível não poderá ser registrado nas matrículas dos imóveis 

e nem ocasionará a transferência de propriedade, que pretendem evitar 

os autores com a presente ação.

 Pretendem também os autores a anulação do acordo realizado entre as 

partes na Ação Revisional de Alimentos n.º 11366-39.2014.811.0042 

(código: 370794), nos seguintes termos:

“Tentada a conciliação, a mesma restou PARCIALMENTE EXITOSA nos 

seguintes termos: [...] 5 – DA PARTILHA – As partes estabelecem que os 

seguintes bens incontroversos. Ficam as partes liberadas para gerir, usar, 

dispor e fruir dos bens abaixo partilhados. Fica acordado que as partes 

poderão vender em conjunto ou separadamente os seus quinhões, mesmo 

antes do efetivo registro da partilha. [...] IMÓVEIS RURAIS: 5.3) Matrícula 

no 13.919, livro 2-BQ, de 30/05/0l, lote n° IDC/14/3, com área de 65,44 

hectares, desmembrado do Lote no IDC/14, situado na Gleba Alta Floresta, 

no Município de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, com os seguintes 

limites e confrontações: do marco 01 ao marco 02, rumo de 64°52'00", 

distancia de 205,16 m, confrontando com a 3° Vicinal Sul; do marco 02, 

marco 03, rumo de 27°30'00" SW, distância de 3.204,78m, confrontando 

com o lote IDC 15; do marco 03 ao marco 04, rumo de 62°30'00" NW, 

distância de 205,00m. confrontando com INDECO S/A; do marco 04 ao 

marco 01, rumo de 27a30'00" NE, distância de 3.196,29m, confrontando 

com o lote IDC 14/2 – ficará 50% (cinquenta por cento) da área para cada 

parte. 5.4) Matricula no 13.922, livro 2-BQ. de 30/05/01, Lote na IDC/ 12/3. 

com a área de 118,87 hectares, desmembrado do Lote na IDC/12, situado 

na Gleba Alfa Floresta, no Município de Alta Floresta, Estado de Mato 

Grosso, com os seguintes limites e confrontações: do marco 01 ao marco 

02. rumo de 64ª52'00" NW, distância de 320,34m, confrontando com a 3a 

Vicinal Sul; do marco 02 ao marco 03, rumo de 28°58'00" NE, distância de 

2.636,79 metros. confrontando com o Lote IDC/12/2; do marco 03 ao 

marco 04, rumo de 25ª00'00" NE, distância de 1.117.04 metros, 

confrontando com o lote IDC/12/2; do marco 04 ao marco 05, rumo de 

50ªOO'OO" SE, distância de 319.60m, confrontando com o lote IDC/11; do 

marco 05 ao marco 06, rumo de 25ª00'00" SW, distância de 1.117,04 m. 

confrontando com o lote IDC/13; do marco 06 ao marco 01, rumo de 

29ª00'00" SW, distância de 2.569,91 m, confrontando com o lote IDC/13 - 

ficará 50% (cinquenta por cento) da área para cada parte.”

Conforme já dito, buscam os autores, com a presente ação, a anulação 

dos acordos realizados entre os réus, a fim de proteger a propriedade dos 

imóveis registrados sobre as matrículas de n.º 13.919 e 13.922, perante o 

Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta/MT, resguardando assim 

o condomínio que alegam existir entre eles e o réu Ricardo e a validade 

das Escrituras Pública de Unificação de Áreas.

Acontece que, a presente ação anulatória não tem utilidade para a 

pretensão dos autores de manutenção da propriedade dos imóveis 

registrados sob a matrícula n.º 13.919 e 13.922, somente entre eles e o 

réu Ricardo Mastrângelli e nem para a garantia de validade das escrituras 

de unificação de áreas, pois conforme já asseverado na “Nota de 

Exigência Registral n.º 807” juntada às fls. 78, “as escrituras de unificação 

dos imóveis, anexadas ao pedido, não podem ser registradas, pois não 

atendem o artigo 234 da Lei Federal n.º 6.015/73 (LRP), tendo em vista, 

que os proprietários dos imóveis são distintos”.
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 Dispõe o referido artigo que:

“Art. 234 - Quando dois ou mais imóveis contíguos pertencentes ao 

mesmo proprietário, constarem de matrículas autônomas, pode ele 

requerer a fusão destas em uma só, de novo número, encerrando-se as 

primitivas.”

 Disso decorre que, independetemente do resultado da presente ação ou 

da eventual anulação do acordo, os autores não obterão a proteção 

pretendida, pois lavrarão escritura pública visando resguardar situação 

não amparada por lei e que, por isso, não gerará os efeitos pretendidos.

 Não bastasse isso, verifica-se no texto das próprias escrituras públicas 

lavradas entre as partes a possibilidade dos “outorgantes e 

reciprocamente outorgados dispor da área, como lhes aprouverem, como 

vender, prometer vender, doar, permutar, penhorar, dar em garantia, dar 

em pagamento, permutar ou de qualquer forma alienar, dando a presente 

por boa, firme e valiosa, por si e seus sucessores.”

Assim, resta demonstrada a ausência de utilidade da presente ação para 

a pretensão buscada pelos autores, qual seja a manutenção da 

propriedade dos imóveis somente em nome do réu Ricardo Mastrângelli, a 

fim de validar o condomínio que alega existir entre as partes e as 

escrituras públicas lavradas visando a fusão das áreas.

 Sobre a ausência de interesse processual quando verificada a inutilidade 

da ação, trazemos à baila os seguintes julgados:

 “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

DE 1973. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. 

INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO TRANSLATIVO DOS 

RECURSOS. POSSIBILIDADE. TOMBAMENTO. AFETAÇÃO DO BEM AO 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. PROVISÓRIO. MEDIDA 

ACAUTELATÓRIA. PRECÁRIA. DEFINITIVO. CONCLUSÃO DO 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO NO LIVRO DO TOMBO. 

RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. 

RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I a VII – [...]. VII - O interesse de agir é 

identificado pela análise do binômio necessidade-utilidade. Assim, a 

aludida condição da ação se faz presente quando a tutela jurisdicional se 

mostrar necessária à obtenção do bem da vida pretendido e o provimento 

postulado for efetivamente útil ao demandante, proporcionando-lhe 

melhora em sua situação jurídica. Precedentes desta Corte. VIII - Recurso 

Especial improvido.” (REsp 1584614/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA 

COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 07/11/2018)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 165, 

458 E 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO 

IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 

182/STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO, À LUZ DAS 

PROVAS DOS AUTOS, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE 

REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO 

PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. I a III [...]. IV. 

O Tribunal de origem, à luz do conteúdo fático-probatório, extinguiu o 

processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, 

pois "a questão tratada nos autos, na realidade, está contida no objeto do 

mandado de segurança anteriormente impetrado e, por isso, depende 

apenas de se proceder ao cumprimento da ordem mandamental que havia 

sido dada na sua inteireza, e não parcialmente. Sabe-se que está 

presente o interesse de agir quando o autor tem a necessidade de se 

valer da via processual para alcançar o interesse que está sendo 

resistido pela parte adversa, bem como quando a via processual lhe traga 

utilidade real - o que não ocorre na hipótese". Considerando a 

fundamentação do acórdão objeto do Recurso Especial, os argumentos 

utilizados pela parte recorrente, somente poderiam ter sua procedência 

verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo 

a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto 

probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ. V. Agravo 

interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.”(AgInt no 

AREsp 1214067/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018)

Por tais motivos e com essas considerações, acolho a preliminar de 

ausência de interesse processual arguida pelos réus e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no 

artigo 485, VI, do CPC.

Tendo em vista que o valor da causa, nas ações que tiver por objeto a 

discussão de validade de um ato jurídico, deve corresponder ao valor do 

ato (art. 292, II, do CPC), que no caso dos autos, corresponde ao valor 

dos acordos que se pretendem anular e ultrapassam, em muito, o valor 

inicialmente atribuído à causa, JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO 

VALOR DA CAUSA apresentada pelo réu Ricardo Mastrangelli e com 

fundamento no disposto no art. 292, §3.º, atribuo à causa o valor de R$ 

935.181,05 (novecentos e trinta e cinco mil cento e oitenta e um reais e 

cinco centavos), que equivale a 50% (cinquenta por cento) do valor dos 

imóveis objeto dos acordos que se pretende anular.

 Em virtude da aplicação do princípio da causalidade os ônus da 

sucumbência devem ser suportados pelos autores, razão pela qual, 

condeno-os ao pagamento das custas e taxas processuais 

complementares, considerando o valor retificado da causa e ao 

pagamento dos honorários advocatícios aos advogados dos réus, que 

com fundamento no art. 85, §2.º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa.

 Transitada em julgado, promovam-se às baixas e anotações necessárias 

e arquivem-se os autos.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá, 07 de novembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 384559 Nr: 26546-95.2014.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA APAZ FERRAZ - 

OAB:13380, DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - 

OAB:22660, PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - OAB:10405, RODRIGO 

LÁZARO DE SOUZA NETO - OAB:22.683/0, SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGENOR FRANCISCO 

BOMBASSARO - OAB:8573, ANTÔNIO SÉRGIO DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:13548/MT, CRISTIANE REGINA DO ROSÁRIA - OAB:12.862/MT, 

DIONE FRANCISCA MARANHAO DE Q. ALMEIDA - OAB:4166/MT, LOIDE 

SANTANA PESSOA - OAB:15187

 Id. 384559.

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a Advogada Carolina Apaz Ferraz – 

OAB/MT 13.380 requereu o arbitramento judicial dos honorários 

advocatícios contratados com a requerente – fls. 825/827, informando que 

não houve avença por escrito no tocante aos honorários advocatícios 

contratuais.

Com efeito, conforme entendimento já manifestado na decisão de fl. 820, 

entendo que o pedido não merece acolhimento, uma vez que essa via 

processual não é a adequada para fixação e cobrança de honorários que 

deveriam ter sido pactuados em contrato de prestação de serviços 

advocatícios, devendo a Advogada peticionante buscar os meios próprios 

para arbitramento e recebimento dos honorários.

Nesse contexto, vale destacar que não existe sequer início de prova no 

tocante a existência e a mensuração de valores acerca da relação 

contratual em que teria ocorrido a alegada pactuação dos honorários de 

forma verbal, circunstância pela qual se faz necessário o arbitramento 

dos referidos honorários através de demanda própria, ou seja, de ação de 

cobrança e arbitramento de honorários advocatícios.

Desta forma, INDEFIRO o pedido de arbitramento de honorários 

advocatícios apresentados pela Advogada Carolina Apaz Ferraz – 

OAB/MT 13.380 - – fls. 825/827.

Intime-se a Advogada – via DJE.

Intime-se a requerente pessoalmente,

 CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá/MT, 06 de novembro de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 318857 Nr: 18357-36.2011.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EST, M, M, N

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:17309/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 no prazo legal quanto à petição de fls. 49/76.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1038521-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

T. W. G. F. D. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. G. N. (REQUERIDO)

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 

DECISÃO Cód. 1038521-61.2018.811.0041 – MEDIDAS PROTETIVAS. 

REQUERENTE: TAYSSE WANNI GARRIDO FERREIRA DA COSTA, 

Endereço: Rua 12, nº 376, quadra 20, Bairro Jardim Vitória, Cuiabá/MT, 

Telefone: (65) 99308-9803. REQUERIDO: WELLINGTON DA GUIA NUNES, 

Endereço: Rua 12, nº 20, quadra 28, Bairro Jardim Vitória, Cuiabá/MT, 

Telefone: (65) 99316-9437. VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências 

Protetivas, requerido por TAYSSE WANNI GARRIDO FERREIRA DA COSTA 

nos termos do art. 18 da Lei nº 11.340/2006, restando configurada a 

urgência, conforme disciplina legal, em obediência aos princípios da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) 

e assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção. Extrai-se dos 

autos que a vítima sofreu, em tese, violência doméstica caracterizada em 

crime apenado pelo Código Penal (Ameaça) – B.O. 2018.343099, por parte 

do requerido WELLINGTON DA GUIA NUNES, pleiteando as Medidas 

Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. Os pedidos liminares 

pleiteados caracterizam tutela de urgência de natureza cautelar, inclusive 

consoante entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, como 

tal, para seu deferimento se faz necessário que a parte interessada 

demonstre a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais 

sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Compulsando os 

autos, verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos 

aportados indicam, nesta sede de cognição sumária, a existência de 

violência doméstica e familiar contra a mulher, havendo, pois, indícios da 

prática de violência de gênero contra a ora vítima, nos termos do art. 5º da 

Lei nº 11.340/06, consubstanciando, de forma satisfatória, o pressuposto 

da probabilidade do direito da requerente. Quanto ao perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, verifico que os fatos narrados pela 

vítima em suas declarações/boletim de ocorrências demonstram a situação 

de risco em que a mesma se encontra, impondo a imediata intervenção 

estatal como meio de salvaguarda-la, inclusive de novas investiduras do 

suposto agressor, justificando, pois, a urgência na concessão de medidas 

protetivas. Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da 

ofendida, determinando: Proibição ao agressor de aproximar-se da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 

500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/2006). Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, 

seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, 

III, “b”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor de frequentar a 

residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local 

de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 

22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006). 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. No 

cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor 

que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, 

informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação 

por intermédio de advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a 

outra decisão, de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será 

muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de 

que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a 

sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções 

penais cabíveis. Consigno, desde já, que para cumprimento das diligências 

desta decisão poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 

da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo 

Civil de 2015, por aplicação supletiva. Assim, determino o devido 

acompanhamento pela Equipe Multidisciplinar através do serviço 

psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado social e 

psicológico das partes, bem como outras condições observadas tanto em 

relação ao agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) 

dias. Notifique-se à Equipe Multidisciplinar para a realização do Estudo 

Psicossocial do caso no prazo acima indicado, devendo observar os itens 

acima especificados que necessitam de especial atenção. Comunique-se 

ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/2006) e 

encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária, pela 

Defensoria Pública Cível (art. 28 da Lei 11.340/2006). Oficie-se à 

Autoridade Policial informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta 

decisão, do Pedido das Medidas Protetivas de urgência apresentado pela 

vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito 

Policial, no prazo legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, 

inciso VII, da Lei nº 11.340/2006, c/c do art. 10 do Código de Processo 

Penal. Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos 

termos do art. 38 da Lei 11.340/2006. DESIGNO o dia 04/12/2018 às 

17h30min para a realização de Audiência de Conciliação. CITE-SE o 

requerido para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, nos 

termos do art. 306 do CPC, aplicado ao presente caso por analogia, por se 

tratar de procedimento cautelar. Conste no respectivo mandado a 

advertência de que o requerido deverá constituir advogado e, caso não 

possua condições financeiras para tanto, deverá procurar a Defensoria 

Pública Criminal para que apresente, tempestivamente, sua resposta 

escrita. Ainda, INTIMEM-SE as partes, consignando que o requerido 

deverá cumprir integralmente a presente decisão, sob pena de prisão. 

INTIME-SE a REQUERENTE para que compareça à Palestra Sistêmica no dia 

09/11/2018 às 14h00min, na Sala de Audiências da 1ª Vara Especializada 

de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital. Saliento, por 

oportuno, que a citação/intimação deverá ser realizada pessoalmente - via 

Oficial de Justiça, em atenção ao disposto no art. 21 da Lei nº 

11.340/2006. Esclareço, desde já, que para cumprimento das diligências 

desta decisão poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 

da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo 

Civil, por aplicação supletiva. Tendo em vista que a urgência da medida, 

determino que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo 

Oficial de Justiça Plantonista, devendo constar nos mandados os 

telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar o cumprimento 

do feito. CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE MANDADO, A SER CUMPRIDO 

PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública Cível. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 06 de 

novembro de 2018. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Notificação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1038526-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

B. K. M. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. S. M. (REQUERIDO)

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 

DECISÃO Cód. 1038526-83.2018.811.0041 – MEDIDAS PROTETIVAS. 

VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências Protetivas pleiteadas por 

BYANCA KAROLAINNE MORAES DA SILVA, em face do requerido ADAM 

CRISTIAN DA SILVA MACHADO, em que já se encontram deferidas as 
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medidas de afastamento e proibição de qualquer tipo de contato entre 

agressor e vítima (doc. 16330985), nos termos da Lei nº 11.340/2006. 

Passo à análise dos pedidos faltantes. Os pedidos liminares pleiteados 

caracterizam tutela de urgência de natureza cautelar, inclusive consoante 

entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, como tal, para 

seu deferimento se faz necessário que a parte interessada demonstre a 

presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: 

probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (periculum in mora). Compulsando os autos, 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados 

indicam, nesta sede de cognição sumária, a existência de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, havendo, pois, indícios da prática de 

violência de gênero contra a ora vítima, nos termos do art. 5º da Lei nº 

11.340/06, consubstanciando, de forma satisfatória, o pressuposto da 

probabilidade do direito da requerente. Quanto ao perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, verifico que os fatos narrados pela vítima 

em suas declarações/boletim de ocorrências demonstram a situação de 

risco em que a mesma se encontra, impondo a imediata intervenção estatal 

como meio de salvaguarda-la, inclusive de novas investiduras do suposto 

agressor, justificando, pois, a urgência na concessão de medidas 

protetivas. Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, DEFIRO os pedidos faltantes apresentados pela 

ofendida, determinando: Prestação de alimentos provisionais, que arbitro 

na quantia de R$ 477,00 (quatrocentos setenta e sete reais), equivalente a 

meio salário mínimo, que para o momento me parece adequado ao binômio 

necessidade/possibilidade a ser depositada pelo agressor, até o dia 10 

(dez) de cada mês, na conta bancária da representante legal do(s) filho(s) 

menor(es) do casal, cuja abertura deve ser requisitada, se necessário 

(art. 22, V, da Lei nº 11.340/2006). Importante esclarecer que os aludidos 

alimentos têm caráter emergencial e cautelar, fixados liminarmente, 

sujeitos à eficácia temporal limitada, devendo a parte interessada interpor 

a ação própria de alimentos em prazo razoável, assim entendido como de 

no máximo 06 (seis) meses, podendo para tanto procurar atendimento na 

Defensoria Pública Cível, sob pena de revogação dos alimentos 

provisionais arbitrados. Com relação ao pedido de “restrição ou 

suspensão do direito de visitas aos dependentes menores” (art. 22, IV, da 

Lei nº 11.340/2006), aguardo a realização do estudo psicossocial das 

partes para sua apreciação, conforme a própria orientação da Lei nº 

11.340/2006. Importante esclarecer que o deferimento das medidas de 

proibição de contato com a ofendida e os familiares não inviabilizam, por si 

só, o direito de visitas do requerido aos filhos menores. Contudo, deverá o 

requerido adotar as cautelas necessárias para que o exercício do direito 

de visitas não implique em descumprimento das medidas protetivas 

deferidas, podendo se valer de parente ou pessoa de confiança para 

intermediar a busca e entrega dos filhos menores. No cumprimento do 

mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, 

apenas se trata de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que 

ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de 

advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, 

de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será muito importante 

em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de 

descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão 

preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis. 

Consigno, desde já, que para cumprimento das diligências desta decisão 

poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 da Lei nº 

11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo Civil de 

2015, por aplicação supletiva. Assim, determino o devido 

acompanhamento pela Equipe Multidisciplinar através do serviço 

psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado social e 

psicológico das partes, bem como outras condições observadas tanto em 

relação ao agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) 

dias. Notifique-se à Equipe Multidisciplinar para a realização do Estudo 

Psicossocial do caso no prazo acima indicado, devendo observar os itens 

acima especificados que necessitam de especial atenção. Comunique-se 

ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/2006) e 

encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária, pela 

Defensoria Pública Cível (art. 28 da Lei 11.340/2006). Oficie-se à 

Autoridade Policial informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta 

decisão, do Pedido das Medidas Protetivas de urgência apresentado pela 

vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito 

Policial, no prazo legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, 

inciso VII, da Lei nº 11.340/2006, c/c do art. 10 do Código de Processo 

Penal. Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos 

termos do art. 38 da Lei 11.340/2006. DESIGNO o dia 05/12/2018 às 

13h00min para a realização de Audiência de Conciliação. CITE-SE o 

requerido para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, nos 

termos do art. 306 do CPC, aplicado ao presente caso por analogia, por se 

tratar de procedimento cautelar. Conste no respectivo mandado a 

advertência de que o requerido deverá constituir advogado e, caso não 

possua condições financeiras para tanto, deverá procurar a Defensoria 

Pública Criminal para que apresente, tempestivamente, sua resposta 

escrita. Ainda, INTIMEM-SE as partes, consignando que o requerido 

deverá cumprir integralmente a presente decisão, sob pena de prisão. 

INTIME-SE a REQUERENTE para que compareça à Palestra Sistêmica no dia 

09/11/2018 às 14h00min, na Sala de Audiências da 1ª Vara Especializada 

de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital. Saliento, por 

oportuno, que a citação/intimação deverá ser realizada pessoalmente - via 

Oficial de Justiça, em atenção ao disposto no art. 21 da Lei nº 

11.340/2006. Esclareço, desde já, que para cumprimento das diligências 

desta decisão poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 

da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo 

Civil, por aplicação supletiva. Tendo em vista que a urgência da medida, 

determino que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo 

Oficial de Justiça Plantonista, devendo constar nos mandados os 

telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar o cumprimento 

do feito. CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE MANDADO, A SER CUMPRIDO 

PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública Cível. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 06 de 

novembro de 2018. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Notificação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1038544-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

T. L. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. H. D. A. B. (REQUERIDO)

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 

DECISÃO Cód. 1038544-07.2018.811.0041 – MEDIDAS PROTETIVAS. 

VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências Protetivas pleiteadas por 

THAYLA LUANA DE OLIVEIRA RIBEIRO, em face do requerido DOUGLAS 

HENRIQUE DE ARRUDA BENTO, em que já se encontram deferidas as 

medidas de afastamento e proibição de qualquer tipo de contato entre 

agressor e vítima (doc. 16333608), nos termos da Lei nº 11.340/2006. 

Passo à análise dos pedidos faltantes. Os pedidos liminares pleiteados 

caracterizam tutela de urgência de natureza cautelar, inclusive consoante 

entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, como tal, para 

seu deferimento se faz necessário que a parte interessada demonstre a 

presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: 

probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (periculum in mora). Compulsando os autos, 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados 

indicam, nesta sede de cognição sumária, a existência de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, havendo, pois, indícios da prática de 

violência de gênero contra a ora vítima, nos termos do art. 5º da Lei nº 

11.340/06, consubstanciando, de forma satisfatória, o pressuposto da 

probabilidade do direito da requerente. Quanto ao perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, verifico que os fatos narrados pela vítima 

em suas declarações/boletim de ocorrências demonstram a situação de 

risco em que a mesma se encontra, impondo a imediata intervenção estatal 

como meio de salvaguarda-la, inclusive de novas investiduras do suposto 

agressor, justificando, pois, a urgência na concessão de medidas 

protetivas. Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, DEFIRO os pedidos faltantes apresentados pela 

ofendida, determinando: Prestação de alimentos provisionais, que arbitro 

na quantia de R$ 477,00 (quatrocentos setenta e sete reais), equivalente a 

meio salário mínimo, que para o momento me parece adequado ao binômio 

necessidade/possibilidade a ser depositada pelo agressor, até o dia 10 

(dez) de cada mês, na conta bancária da representante legal do(s) filho(s) 
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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. Com relação ao pedido 

de encaminhamento da ofendida e seus dependentes a programa oficial 

ou comunitário de proteção ou atendimento (art. 23, I, da Lei nº 

11.340/2006), necessário se faz aguardar a realização do estudo 

psicossocial a fim de que seja identificado qual programa em especial se 

adequa à situação fática apresentada nos autos. Após a juntada do 

referido estudo e diante das constatações realizadas, se verificará se 

cabe encaminhamento a programas de assistência social (ex. cestas 

básicas), acompanhamento terapêutico e psicológico (núcleos municipais 

respectivos), etc. Afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos (art. 23, III, da Lei nº 

11.340/2006). 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. No cumprimento do mandado, o 

oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata 

de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser 

ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo 

aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua 

atividade sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua 

posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento 

desta decisão poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo 

de aplicação de outras sanções penais cabíveis. Consigno, desde já, que 

para cumprimento das diligências desta decisão poderá o Oficial de 

Justiça se valer do previsto no art. 14 da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 

2º, do art. 212, do Código de Processo Civil de 2015, por aplicação 

supletiva. Assim, determino o devido acompanhamento pela Equipe 

Multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, devendo 

trazer relatório do estado social e psicológico das partes, bem como 

outras condições observadas tanto em relação ao agressor como da 

própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. Notifique-se à Equipe 

Multidisciplinar para a realização do Estudo Psicossocial do caso no prazo 

acima indicado, devendo observar os itens acima especificados que 

necessitam de especial atenção. Comunique-se ao douto Ministério Público 

(art. 19, § 1º, da Lei 11.340/2006) e encaminhe-se a ofendida para 

atendimento na Assistência Judiciária, pela Defensoria Pública Cível (art. 

28 da Lei 11.340/2006). Oficie-se à Autoridade Policial informando-lhe 

sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido das Medidas 

Protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como para 

requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial, no prazo legal, 

segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei nº 

11.340/2006, c/c do art. 10 do Código de Processo Penal. Proceda-se a 

devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da 

Lei 11.340/2006. DESIGNO o dia 05/12/2018 às 13h30min para a 

realização de Audiência de Conciliação. CITE-SE o requerido para que, no 

prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, nos termos do art. 306 do 

CPC, aplicado ao presente caso por analogia, por se tratar de 

procedimento cautelar. Conste no respectivo mandado a advertência de 

que o requerido deverá constituir advogado e, caso não possua 

condições financeiras para tanto, deverá procurar a Defensoria Pública 

Criminal para que apresente, tempestivamente, sua resposta escrita. 

Ainda, INTIMEM-SE as partes, consignando que o requerido deverá 

cumprir integralmente a presente decisão, sob pena de prisão. INTIME-SE a 

REQUERENTE para que compareça à Palestra Sistêmica no dia 09/11/2018 

às 14h00min, na Sala de Audiências da 1ª Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital. Saliento, por oportuno, 

que a citação/intimação deverá ser realizada pessoalmente - via Oficial de 

Justiça, em atenção ao disposto no art. 21 da Lei nº 11.340/2006. 

Esclareço, desde já, que para cumprimento das diligências desta decisão 

poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 da Lei nº 

11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo Civil, por 

aplicação supletiva. Tendo em vista que a urgência da medida, determino 

que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo Oficial de 

Justiça Plantonista, devendo constar nos mandados os telefones 

existentes das partes, com o objetivo de otimizar o cumprimento do feito. 

CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE MANDADO, A SER CUMPRIDO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública Cível. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 06 de 

novembro de 2018. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Notificação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1038555-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

M. D. O. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B. O. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Cód. 1038555-36.2018.811.0041 – MEDIDAS PROTETIVAS. 

REQUERENTE: MILENE DE OLIVEIRA RODRIGUES Endereço: Rua 07 de 

Setembro, nº 17, quadra 198, Bairro Altos da Serra I, Cuiabá/MT, Telefone: 

(65) 99274-7866. REQUERIDO: BENEAYLTON OLIVEIRA FERREIRA, 

Endereço: Rua das Flores, casa 10, quadra 137, Bairro Doutor Fábio, 

Cuianá/MT, Telefone: prejudicado. VISTOS. Trata-se de Pedido de 

Providências Protetivas, requerido por MILENE DE OLIVEIRA RODRIGUES 

nos termos do art. 18 da Lei nº 11.340/2006, restando configurada a 

urgência, conforme disciplina legal, em obediência aos princípios da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) 

e assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção. Extrai-se dos 

autos que a vítima sofreu, em tese, violência doméstica caracterizada em 

crime apenado pelo Código Penal (ameaça, lesão corporal e injúria) – B.O. 

2018.344260, por parte do requerido BENEAYLTON OLIVEIRA FERREIRA, 

pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. Os 

pedidos liminares pleiteados caracterizam tutela de urgência de natureza 

cautelar, inclusive consoante entendimento do e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso e, como tal, para seu deferimento se faz necessário que a 

parte interessada demonstre a presença dos requisitos previstos no art. 

300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in 

mora). Compulsando os autos, verifico pelo Boletim de Ocorrências e 

demais depoimentos aportados indicam, nesta sede de cognição sumária, 

a existência de violência doméstica e familiar contra a mulher, havendo, 

pois, indícios da prática de violência de gênero contra a ora vítima, nos 

termos do art. 5º da Lei nº 11.340/06, consubstanciando, de forma 

satisfatória, o pressuposto da probabilidade do direito da requerente. 

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico 

que os fatos narrados pela vítima em suas declarações/boletim de 

ocorrências demonstram a situação de risco em que a mesma se 

encontra, impondo a imediata intervenção estatal como meio de 

salvaguarda-la, inclusive de novas investiduras do suposto agressor, 

justificando, pois, a urgência na concessão de medidas protetivas. Assim, 

restando configurada a medida cautelar de urgência requerida pela 

ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da ofendida, 

determinando: Proibição ao agressor de aproximar-se da ofendida, de 

seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 

(quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/2006). 

Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei nº 

11.340/2006). Proibição ao agressor de frequentar a residência da 

ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local de trabalho, a 

fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da 
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Lei nº 11.340/2006). Prestação de alimentos provisionais, que arbitro na 

quantia de R$ 477,00 (quatrocentos setenta e sete reais), equivalente a 

meio salário mínimo, que para o momento me parece adequado ao binômio 

necessidade/possibilidade a ser depositada pelo agressor, até o dia 10 

(dez) de cada mês, na conta bancária da representante legal do(s) filho(s) 

menor(es) do casal, cuja abertura deve ser requisitada, se necessário 

(art. 22, V, da Lei nº 11.340/2006). Importante esclarecer que os aludidos 

alimentos têm caráter emergencial e cautelar, fixados liminarmente, 

sujeitos à eficácia temporal limitada, devendo a parte interessada interpor 

a ação própria de alimentos em prazo razoável, assim entendido como de 

no máximo 06 (seis) meses, podendo para tanto procurar atendimento na 

Defensoria Pública Cível, sob pena de revogação dos alimentos 

provisionais arbitrados. Com relação ao pedido de “restrição ou 

suspensão do direito de visitas aos dependentes menores” (art. 22, IV, da 

Lei nº 11.340/2006), aguardo a realização do estudo psicossocial das 

partes para sua apreciação, conforme a própria orientação da Lei nº 

11.340/2006. Importante esclarecer que o deferimento das medidas de 

proibição de contato com a ofendida e os familiares não inviabilizam, por si 

só, o direito de visitas do requerido aos filhos menores. Contudo, deverá o 

requerido adotar as cautelas necessárias para que o exercício do direito 

de visitas não implique em descumprimento das medidas protetivas 

deferidas, podendo se valer de parente ou pessoa de confiança para 

intermediar a busca e entrega dos filhos menores. No cumprimento do 

mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, 

apenas se trata de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que 

ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de 

advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, 

de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será muito importante 

em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de 

descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão 

preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis. 

Consigno, desde já, que para cumprimento das diligências desta decisão 

poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 da Lei nº 

11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo Civil de 

2015, por aplicação supletiva. Assim, determino o devido 

acompanhamento pela Equipe Multidisciplinar através do serviço 

psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado social e 

psicológico das partes, bem como outras condições observadas tanto em 

relação ao agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) 

dias. Notifique-se à Equipe Multidisciplinar para a realização do Estudo 

Psicossocial do caso no prazo acima indicado, devendo observar os itens 

acima especificados que necessitam de especial atenção. Comunique-se 

ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/2006) e 

encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária, pela 

Defensoria Pública Cível (art. 28 da Lei 11.340/2006). Oficie-se à 

Autoridade Policial informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta 

decisão, do Pedido das Medidas Protetivas de urgência apresentado pela 

vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito 

Policial, no prazo legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, 

inciso VII, da Lei nº 11.340/2006, c/c do art. 10 do Código de Processo 

Penal. Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos 

termos do art. 38 da Lei 11.340/2006. DESIGNO o dia 05/12/2018 às 

14h00min para a realização de Audiência de Conciliação. CITE-SE o 

requerido para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, nos 

termos do art. 306 do CPC, aplicado ao presente caso por analogia, por se 

tratar de procedimento cautelar. Conste no respectivo mandado a 

advertência de que o requerido deverá constituir advogado e, caso não 

possua condições financeiras para tanto, deverá procurar a Defensoria 

Pública Criminal para que apresente, tempestivamente, sua resposta 

escrita. Ainda, INTIMEM-SE as partes, consignando que o requerido 

deverá cumprir integralmente a presente decisão, sob pena de prisão. 

INTIME-SE a REQUERENTE para que compareça à Palestra Sistêmica no dia 

09/11/2018 às 14h00min, na Sala de Audiências da 1ª Vara Especializada 

de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital. Saliento, por 

oportuno, que a citação/intimação deverá ser realizada pessoalmente - via 

Oficial de Justiça, em atenção ao disposto no art. 21 da Lei nº 

11.340/2006. Esclareço, desde já, que para cumprimento das diligências 

desta decisão poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 

da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo 

Civil, por aplicação supletiva. Tendo em vista que a urgência da medida, 

determino que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo 

Oficial de Justiça Plantonista, devendo constar nos mandados os 

telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar o cumprimento 

do feito. CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE MANDADO, A SER CUMPRIDO 

PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública Cível. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 06 de 

novembro de 2018. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Notificação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1038655-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. O. D. S. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. D. N. (REQUERIDO)

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 

DECISÃO Cód. 1038655-88.2018.8.11.0041 – MEDIDAS PROTETIVAS. 

REQUERENTE: FABIANA OLIVEIRA DA SILVA, Endereço: Rua 17, quadra 

68, nº 10, Bairro Jardim Florianópolis, Cuiabá/MT, Telefone: (65) 

99691-9632. REQUERIDO: ADALBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO, Endereço 

Rua 18, nº 26, quadra 68, Bairro Jardim Florianópolis, Cuiabá/MT, Telefone: 

prejudicada. VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por FABIANA OLIVEIRA DA SILVA nos termos do art. 18 da Lei 

nº 11.340/2006, restando configurada a urgência, conforme disciplina 

legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 

1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 

8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, 

violência doméstica caracterizada em crimes apenados pelo Código Penal 

(Ameaça e Resistência) – B.O. 2018.343636 por parte do requerido 

ADALBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO pleiteando as Medidas Protetivas nos 

termos da Lei nº 11.340/2006. Os pedidos liminares pleiteados 

caracterizam tutela de urgência de natureza cautelar, inclusive consoante 

entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, como tal, para 

seu deferimento se faz necessário que a parte interessada demonstre a 

presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: 

probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (periculum in mora). Compulsando os autos, 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados 

indicam, nesta sede de cognição sumária, a existência de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, havendo, pois, indícios da prática de 

violência de gênero contra a ora vítima, nos termos do art. 5º da Lei nº 

11.340/06, consubstanciando, de forma satisfatória, o pressuposto da 

probabilidade do direito da requerente. Quanto ao perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, verifico que os fatos narrados pela vítima 

em suas declarações/boletim de ocorrências demonstram a situação de 

risco em que a mesma se encontra, impondo a imediata intervenção estatal 

como meio de salvaguarda-la, inclusive de novas investiduras do suposto 

agressor, justificando, pois, a urgência na concessão de medidas 

protetivas. Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da 

ofendida, determinando: Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local 

convivência (art. 22, II, da Lei nº 11.340/2006), restando, desde já, 

deferido o reforço policial, se necessário ao cumprimento da ordem de 

afastamento (art. 22, §3º, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor 

de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, 

fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, 

“a”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor de manter contato com 

a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao 

agressor de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem 

como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade 

física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006). Prestação de 

alimentos provisionais, que arbitro na quantia de R$ 477,00 (quatrocentos 

setenta e sete reais), equivalente a meio salário mínimo, que para o 

momento me parece adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser 

depositada pelo agressor, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta 

bancária da representante legal do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja 

abertura deve ser requisitada, se necessário (art. 22, V, da Lei nº 

11.340/2006). Importante esclarecer que os aludidos alimentos têm caráter 
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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. 

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. No cumprimento do mandado, o 

oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata 

de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser 

ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo 

aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua 

atividade sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua 

posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento 

desta decisão poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo 

de aplicação de outras sanções penais cabíveis. Consigno, desde já, que 

para cumprimento das diligências desta decisão poderá o Oficial de 

Justiça se valer do previsto no art. 14 da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 

2º, do art. 212, do Código de Processo Civil de 2015, por aplicação 

supletiva. Assim, determino o devido acompanhamento pela Equipe 

Multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, devendo 

trazer relatório do estado social e psicológico das partes, bem como 

outras condições observadas tanto em relação ao agressor como da 

própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. Notifique-se à Equipe 

Multidisciplinar para a realização do Estudo Psicossocial do caso no prazo 

acima indicado, devendo observar os itens acima especificados que 

necessitam de especial atenção. Comunique-se ao douto Ministério Público 

(art. 19, § 1º, da Lei 11.340/2006) e encaminhe-se a ofendida para 

atendimento na Assistência Judiciária, pela Defensoria Pública Cível (art. 

28 da Lei 11.340/2006). Oficie-se à Autoridade Policial informando-lhe 

sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido das Medidas 

Protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como para 

requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial, no prazo legal, 

segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei nº 

11.340/2006, c/c do art. 10 do Código de Processo Penal. Proceda-se a 

devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da 

Lei 11.340/2006. DESIGNO o dia 05/12/2018 às 14h30min para a 

realização de Audiência de Conciliação. CITE-SE o requerido para que, no 

prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, nos termos do art. 306 do 

CPC, aplicado ao presente caso por analogia, por se tratar de 

procedimento cautelar. Conste no respectivo mandado a advertência de 

que o requerido deverá constituir advogado e, caso não possua 

condições financeiras para tanto, deverá procurar a Defensoria Pública 

Criminal para que apresente, tempestivamente, sua resposta escrita. 

Ainda, INTIMEM-SE as partes, consignando que o requerido deverá 

cumprir integralmente a presente decisão, sob pena de prisão. INTIME-SE a 

REQUERENTE para que compareça à Palestra Sistêmica no dia 09/11/2018 

às 14h00min, na Sala de Audiências da 1ª Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital. Saliento, por oportuno, 

que a citação/intimação deverá ser realizada pessoalmente - via Oficial de 

Justiça, em atenção ao disposto no art. 21 da Lei nº 11.340/2006. 

Esclareço, desde já, que para cumprimento das diligências desta decisão 

poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 da Lei nº 

11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo Civil, por 

aplicação supletiva. Tendo em vista que a urgência da medida, determino 

que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo Oficial de 

Justiça Plantonista, devendo constar nos mandados os telefones 

existentes das partes, com o objetivo de otimizar o cumprimento do feito. 

CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE MANDADO, A SER CUMPRIDO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública Cível. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 06 de 

novembro de 2018. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Notificação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1038878-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

R. D. F. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I. E. D. B. (REQUERIDO)

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 

DECISÃO Processo: 1038878-41.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ROBENE 

DE FIGUEIREDO SIMÕES, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: IGOR EDUARDO DE BASTOS VISTOS Trata-se de 

Pedido de Providências Protetivas formulado por ROBENE DE FIGUEIREDO 

SIMÕES, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, em desfavor de IGOR 

EDUARDO DE BASTOS, sustentando, em resumo, que foi vítima de 

violência doméstica praticada pelo representado, consubstanciada nos 

crimes de ameaça, injúria e dano qualificado. 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 
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expediente e DEFIRO o pedido da ofendida, aplicando as seguintes 

medidas protetivas: AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO 

OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei nº 11.340/2006), restando, 

desde já, deferido o reforço policial, se necessário ao cumprimento da 

ordem de afastamento (art. 22, §3º, da Lei nº 11.340/2006). PROIBIÇÃO 

AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES 

E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros 

de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES 

E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, 

“b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE 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). INDEFIRO o pleito referente ao arbitramento de alimentos aos 

dependentes menores, em virtude da inexistência nos autos, de prova 

inequívoca da relação de parentesco, não constando prova bastante de 

que as partes possuem filhos em comum. 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, 

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 

13.12.2018, às 14:30, audiência de conciliação, nos termos do art. 139, V, 

do NCPC. INTIMEM-SE as partes. Sirva a presente decisão como mandado, 

que deverá ser cumprido por Oficial de Justiça plantonista. Notifique-se o 

Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública Núcleo de Defesa da 

Mulher. Às providências. CUMPRA-SE EM PLANTÃO JUDICIÁRIO. Cuiabá, 

07 de novembro 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: 1038506-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

C. G. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. P. (PARTE RÉ)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Cód. 1038506-92.2018.811.0041 – MEDIDAS PROTETIVAS. 

REQUERENTE: CLAUDIANA GALVÃO DA SILVA, Endereço: Rua Boa 

Esperança, nº 98, ao lado da Avenida das Torres, Bairro Pedregal, 

Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99212-1685. REQUERIDO: DEIDJONES SOARES 

PINTO, Endereço: Rua Maracas, nº 12, Bairro Pedregal, Cuiabá/MT, 

Telefone: (65) 99324-1391. VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências 

Protetivas, requerido por CLAUDIANA GALVÃO DA SILVA nos termos do 

art. 18 da Lei nº 11.340/2006, restando configurada a urgência, conforme 

disciplina legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à 

família (art. 226, § 8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima 

sofreu, em tese, violência doméstica caracterizada em crime apenado pelo 

Código Penal (ameaça, dano e injúria) e contravenção penal (perturbação 

da tranquilidade) – B.O. 2018.343168, por parte do requerido DEIDJONES 

SOARES PINTO, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 

11.340/2006. Os pedidos liminares pleiteados caracterizam tutela de 

urgência de natureza cautelar, inclusive consoante entendimento do e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, como tal, para seu deferimento se 

faz necessário que a parte interessada demonstre a presença dos 

requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do 

direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora). Compulsando os autos, verifico pelo Boletim 

de Ocorrências e demais depoimentos aportados indicam, nesta sede de 

cognição sumária, a existência de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, havendo, pois, indícios da prática de violência de gênero contra a 

ora vítima, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.340/06, consubstanciando, 

de forma satisfatória, o pressuposto da probabilidade do direito da 

requerente. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, verifico que os fatos narrados pela vítima em suas 

declarações/boletim de ocorrências demonstram a situação de risco em 

que a mesma se encontra, impondo a imediata intervenção estatal como 

meio de salvaguarda-la, inclusive de novas investiduras do suposto 

agressor, justificando, pois, a urgência na concessão de medidas 

protetivas. Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da 

ofendida, determinando: Proibição ao agressor de aproximar-se da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 

500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/2006). Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, 

seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, 

III, “b”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor de frequentar a 

residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local 

de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 

22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006). Prestação de alimentos provisionais, 

que arbitro na quantia de R$ 477,00 (quatrocentos setenta e sete reais), 

equivalente a meio salário mínimo, que para o momento me parece 

adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser depositada pelo 

agressor, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária da 

representante legal do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja abertura deve 

ser requisitada, se necessário (art. 22, V, da Lei nº 11.340/2006). 

Importante esclarecer que os aludidos alimentos têm caráter emergencial e 

cautelar, fixados liminarmente, sujeitos à eficácia temporal limitada, 

devendo a parte interessada interpor a ação própria de alimentos em 

prazo razoável, assim entendido como de no máximo 06 (seis) meses, 

podendo para tanto procurar atendimento na Defensoria Pública Cível, sob 

pena de revogação dos alimentos provisionais arbitrados. No cumprimento 

do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, 

apenas se trata de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que 

ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de 

advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, 

de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será muito importante 

em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de 

descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão 

preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis. 

Consigno, desde já, que para cumprimento das diligências desta decisão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103759/11/2018 Página 369 de 671



poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 da Lei nº 

11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo Civil de 

2015, por aplicação supletiva. Assim, determino o devido 

acompanhamento pela Equipe Multidisciplinar através do serviço 

psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado social e 

psicológico das partes, bem como outras condições observadas tanto em 

relação ao agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) 

dias. Notifique-se à Equipe Multidisciplinar para a realização do Estudo 

Psicossocial do caso no prazo acima indicado, devendo observar os itens 

acima especificados que necessitam de especial atenção. Comunique-se 

ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/2006) e 

encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária, pela 

Defensoria Pública Cível (art. 28 da Lei 11.340/2006). Oficie-se à 

Autoridade Policial informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta 

decisão, do Pedido das Medidas Protetivas de urgência apresentado pela 

vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito 

Policial, no prazo legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, 

inciso VII, da Lei nº 11.340/2006, c/c do art. 10 do Código de Processo 

Penal. Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos 

termos do art. 38 da Lei 11.340/2006. DESIGNO o dia 04/12/2018 às 

16h30min para a realização de Audiência de Conciliação. CITE-SE o 

requerido para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, nos 

termos do art. 306 do CPC, aplicado ao presente caso por analogia, por se 

tratar de procedimento cautelar. Conste no respectivo mandado a 

advertência de que o requerido deverá constituir advogado e, caso não 

possua condições financeiras para tanto, deverá procurar a Defensoria 

Pública Criminal para que apresente, tempestivamente, sua resposta 

escrita. Ainda, INTIMEM-SE as partes, consignando que o requerido 

deverá cumprir integralmente a presente decisão, sob pena de prisão. 

INTIME-SE a REQUERENTE para que compareça à Palestra Sistêmica no dia 

09/11/2018 às 14h00min, na Sala de Audiências da 1ª Vara Especializada 

de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital. Saliento, por 

oportuno, que a citação/intimação deverá ser realizada pessoalmente - via 

Oficial de Justiça, em atenção ao disposto no art. 21 da Lei nº 

11.340/2006. Esclareço, desde já, que para cumprimento das diligências 

desta decisão poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 

da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo 

Civil, por aplicação supletiva. Tendo em vista que a urgência da medida, 

determino que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo 

Oficial de Justiça Plantonista, devendo constar nos mandados os 

telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar o cumprimento 

do feito. CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE MANDADO, A SER CUMPRIDO 

PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública Cível. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 05 de 

novembro de 2018. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Notificação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1038778-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. J. D. C. A. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. D. S. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Cód. 1038778-86.2018.8.11.0041 – MEDIDAS PROTETIVAS. 

REQUERENTE: EVELYN JULIANA DA COSTA ALVES, Endereço: Rua B, nº 

20, 2ª etapa, quadra 02, Bairro Jardim Presidente I, Cuiabá/MT, Telefone: 

(65) 99326-1388. REQUERIDO: ANDERSON LUCIANO DOS SANTOS 

OLIVEIRA, Endereço Rua 07 (paineiras brancas), nº 23, quadra 01, Bairro 

Jardim dos Ipês, Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99270-4498. VISTOS. Trata-se 

de Pedido de Providências Protetivas, requerido por EVELYN JULIANA DA 

COSTA ALVES nos termos do art. 18 da Lei nº 11.340/2006, restando 

configurada a urgência, conforme disciplina legal, em obediência aos 

princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança 

(art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção. 

Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência doméstica 

caracterizada em crimes apenados pelo Código Penal (Ameaça e Injúria) – 

B.O. 2018.343574 por parte do requerido ANDERSON LUCIANO DOS 

SANTOS OLIVEIRA pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 

11.340/2006. Os pedidos liminares pleiteados caracterizam tutela de 

urgência de natureza cautelar, inclusive consoante entendimento do e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, como tal, para seu deferimento se 

faz necessário que a parte interessada demonstre a presença dos 

requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do 

direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora). Compulsando os autos, verifico pelo Boletim 

de Ocorrências e demais depoimentos aportados indicam, nesta sede de 

cognição sumária, a existência de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, havendo, pois, indícios da prática de violência de gênero contra a 

ora vítima, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.340/06, consubstanciando, 

de forma satisfatória, o pressuposto da probabilidade do direito da 

requerente. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, verifico que os fatos narrados pela vítima em suas 

declarações/boletim de ocorrências demonstram a situação de risco em 

que a mesma se encontra, impondo a imediata intervenção estatal como 

meio de salvaguarda-la, inclusive de novas investiduras do suposto 

agressor, justificando, pois, a urgência na concessão de medidas 

protetivas. Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da 

ofendida, determinando: Proibição ao agressor de aproximar-se da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 

500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/2006). Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, 

seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, 

III, “b”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor de frequentar a 

residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local 

de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 

22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006). Prestação de alimentos provisionais, 

que arbitro na quantia de R$ 477,00 (quatrocentos setenta e sete reais), 

equivalente a meio salário mínimo, que para o momento me parece 

adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser depositada pelo 

agressor, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária da 

representante legal do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja abertura deve 

ser requisitada, se necessário (art. 22, V, da Lei nº 11.340/2006). 

Importante esclarecer que os aludidos alimentos têm caráter emergencial e 

cautelar, fixados liminarmente, sujeitos à eficácia temporal limitada, 

devendo a parte interessada interpor a ação própria de alimentos em 

prazo razoável, assim entendido como de no máximo 06 (seis) meses, 

podendo para tanto procurar atendimento na Defensoria Pública Cível, sob 

pena de revogação dos alimentos provisionais arbitrados. Com relação ao 

pedido de “restrição ou suspensão do direito de visitas aos dependentes 

menores” (art. 22, IV, da Lei nº 11.340/2006), aguardo a realização do 

estudo psicossocial das partes para sua apreciação, conforme a própria 

orientação da Lei nº 11.340/2006. Importante esclarecer que o deferimento 

das medidas de proibição de contato com a ofendida e os familiares não 

inviabilizam, por si só, o direito de visitas do requerido aos filhos menores. 

Contudo, deverá o requerido adotar as cautelas necessárias para que o 

exercício do direito de visitas não implique em descumprimento das 

medidas protetivas deferidas, podendo se valer de parente ou pessoa de 

confiança para intermediar a busca e entrega dos filhos menores. No 

cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor 

que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, 

informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação 

por intermédio de advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a 

outra decisão, de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será 

muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de 

que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a 

sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções 

penais cabíveis. Consigno, desde já, que para cumprimento das diligências 

desta decisão poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 

da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo 

Civil de 2015, por aplicação supletiva. Assim, determino o devido 

acompanhamento pela Equipe Multidisciplinar através do serviço 

psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado social e 

psicológico das partes, bem como outras condições observadas tanto em 

relação ao agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) 

dias. Notifique-se à Equipe Multidisciplinar para a realização do Estudo 

Psicossocial do caso no prazo acima indicado, devendo observar os itens 
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acima especificados que necessitam de especial atenção. Comunique-se 

ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/2006) e 

encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária, pela 

Defensoria Pública Cível (art. 28 da Lei 11.340/2006). Oficie-se à 

Autoridade Policial informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta 

decisão, do Pedido das Medidas Protetivas de urgência apresentado pela 

vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito 

Policial, no prazo legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, 

inciso VII, da Lei nº 11.340/2006, c/c do art. 10 do Código de Processo 

Penal. Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos 

termos do art. 38 da Lei 11.340/2006. DESIGNO o dia 05/12/2018 às 

15h00min para a realização de Audiência de Conciliação. CITE-SE o 

requerido para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, nos 

termos do art. 306 do CPC, aplicado ao presente caso por analogia, por se 

tratar de procedimento cautelar. Conste no respectivo mandado a 

advertência de que o requerido deverá constituir advogado e, caso não 

possua condições financeiras para tanto, deverá procurar a Defensoria 

Pública Criminal para que apresente, tempestivamente, sua resposta 

escrita. Ainda, INTIMEM-SE as partes, consignando que o requerido 

deverá cumprir integralmente a presente decisão, sob pena de prisão. 

INTIME-SE a REQUERENTE para que compareça à Palestra Sistêmica no dia 

09/11/2018 às 14h00min, na Sala de Audiências da 1ª Vara Especializada 

de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital. Saliento, por 

oportuno, que a citação/intimação deverá ser realizada pessoalmente - via 

Oficial de Justiça, em atenção ao disposto no art. 21 da Lei nº 

11.340/2006. Esclareço, desde já, que para cumprimento das diligências 

desta decisão poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 

da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo 

Civil, por aplicação supletiva. Tendo em vista que a urgência da medida, 

determino que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo 

Oficial de Justiça Plantonista, devendo constar nos mandados os 

telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar o cumprimento 

do feito. CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE MANDADO, A SER CUMPRIDO 

PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública Cível. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 06 de 

novembro de 2018. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Notificação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1038779-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Cód. 1038779-71.2018.8.11.0041 – MEDIDAS PROTETIVAS. 

REQUERENTE: LUANA CARVALHO DOS SANTOS, Endereço: Rua Ireci, nº 

06, quadra 51, Bairro Jardim União, Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99261-7032. 

REQUERIDO: AMARTO CUSTODIO DA SILVA, Endereço (sem endereço), 

Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99236-5898. VISTOS. Trata-se de Pedido de 

Providências Protetivas, requerido por LUANA CARVALHO DOS SANTOS 

nos termos do art. 18 da Lei nº 11.340/2006, restando configurada a 

urgência, conforme disciplina legal, em obediência aos princípios da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) 

e assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção. Extrai-se dos 

autos que a vítima sofreu, em tese, violência doméstica caracterizada em 

crime apenado pelo Código Penal (Ameaça) – B.O. 2018.328515, por parte 

do requerido AMARTO CUSTODIO DA SIVA pleiteando as Medidas 

Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. Os pedidos liminares 

pleiteados caracterizam tutela de urgência de natureza cautelar, inclusive 

consoante entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, como 

tal, para seu deferimento se faz necessário que a parte interessada 

demonstre a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais 

sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Compulsando os 

autos, verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos 

aportados indicam, nesta sede de cognição sumária, a existência de 

violência doméstica e familiar contra a mulher, havendo, pois, indícios da 

prática de violência de gênero contra a ora vítima, nos termos do art. 5º da 

Lei nº 11.340/06, consubstanciando, de forma satisfatória, o pressuposto 

da probabilidade do direito da requerente. Quanto ao perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, verifico que os fatos narrados pela 

vítima em suas declarações/boletim de ocorrências demonstram a situação 

de risco em que a mesma se encontra, impondo a imediata intervenção 

estatal como meio de salvaguarda-la, inclusive de novas investiduras do 

suposto agressor, justificando, pois, a urgência na concessão de medidas 

protetivas. Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da 

ofendida, determinando: Proibição ao agressor de aproximar-se da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 

500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/2006). Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, 

seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, 

III, “b”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor de frequentar a 

residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local 

de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 

22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006). Prestação de alimentos provisionais, 

que arbitro na quantia de R$ 477,00 (quatrocentos setenta e sete reais), 

equivalente a meio salário mínimo, que para o momento me parece 

adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser depositada pelo 

agressor, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária da 

representante legal do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja abertura deve 

ser requisitada, se necessário (art. 22, V, da Lei nº 11.340/2006). 

Importante esclarecer que os aludidos alimentos têm caráter emergencial e 

cautelar, fixados liminarmente, sujeitos à eficácia temporal limitada, 

devendo a parte interessada interpor a ação própria de alimentos em 

prazo razoável, assim entendido como de no máximo 06 (seis) meses, 

podendo para tanto procurar atendimento na Defensoria Pública Cível, sob 

pena de revogação dos alimentos provisionais arbitrados. Com relação ao 

pedido de encaminhamento da ofendida e seus dependentes a programa 

oficial ou comunitário de proteção ou atendimento (art. 23, I, da Lei nº 

11.340/2006), necessário se faz aguardar a realização do estudo 

psicossocial a fim de que seja identificado qual programa em especial se 

adequa à situação fática apresentada nos autos. Após a juntada do 

referido estudo e diante das constatações realizadas, se verificará se 

cabe encaminhamento a programas de assistência social (ex. cestas 

básicas), acompanhamento terapêutico e psicológico (núcleos municipais 

respectivos), etc. Afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos (art. 23, III, da Lei nº 

11.340/2006). 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. INDEFIRO o pedido de restituição de 

bens, eis que não existe, neste primeiro momento, a possibilidade de 

identificação da propriedade individual dos bens, até e porque os bens 

adquiridos durante a constância do casamento (sob o regime de 

comunhão parcial de bens) ou da união estável se comunicam a ambos os 

cônjuges, o que deverá ser objeto de ação própria, em que se garanta o 

direito a ampla defesa e contraditório. Proibição temporária ao agressor 

para celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de 

propriedade comum do casal (art. 24, II, e seu parágrafo único, da Lei nº 

11.340/2006), devendo ser oficiado aos Cartórios de Registro de Imóveis 

de Cuiabá acerca da presente restrição. Em havendo bens em outras 

localidades, deverá a vítima informar nos autos para que os Cartórios 

respectivos possam ser oficiados. INDEFIRO o pedido de “prestação de 

caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos 

materiais”, tendo em vista que a vítima não indicou os danos materiais 

suspostamente foram suportados, não realizando qualquer início de prova 

que pudesse embasar a obrigação de prestar garantia para o pagamento 

de uma eventual e posterior indenização, como consequência do ato ilícito 

perpetrado. No cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá 

explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de medida 

assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em 

Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo aos seus 

motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua atividade 

sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua posição jurídica, 

inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão 

poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação 
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de outras sanções penais cabíveis. Consigno, desde já, que para 

cumprimento das diligências desta decisão poderá o Oficial de Justiça se 

valer do previsto no art. 14 da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 

212, do Código de Processo Civil de 2015, por aplicação supletiva. Assim, 

determino o devido acompanhamento pela Equipe Multidisciplinar através 

do serviço psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado 

social e psicológico das partes, bem como outras condições observadas 

tanto em relação ao agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 

(quarenta) dias. Notifique-se à Equipe Multidisciplinar para a realização do 

Estudo Psicossocial do caso no prazo acima indicado, devendo observar 

os itens acima especificados que necessitam de especial atenção. 

Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 

11.340/2006) e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência 

Judiciária, pela Defensoria Pública Cível (art. 28 da Lei 11.340/2006). 

Oficie-se à Autoridade Policial informando-lhe sobre o deferimento, por 

meio desta decisão, do Pedido das Medidas Protetivas de urgência 

apresentado pela vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do 

respectivo Inquérito Policial, no prazo legal, segundo exigência contida na 

regra do art. 12, inciso VII, da Lei nº 11.340/2006, c/c do art. 10 do Código 

de Processo Penal. Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins 

estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/2006. DESIGNO o dia 

05/12/2018 às 15h30min para a realização de Audiência de Conciliação. 

CITE-SE o requerido para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta 

escrita, nos termos do art. 306 do CPC, aplicado ao presente caso por 

analogia, por se tratar de procedimento cautelar. Conste no respectivo 

mandado a advertência de que o requerido deverá constituir advogado e, 

caso não possua condições financeiras para tanto, deverá procurar a 

Defensoria Pública Criminal para que apresente, tempestivamente, sua 

resposta escrita. Ainda, INTIMEM-SE as partes, consignando que o 

requerido deverá cumprir integralmente a presente decisão, sob pena de 

prisão. INTIME-SE a REQUERENTE para que compareça à Palestra 

Sistêmica no dia 09/11/2018 às 14h00min, na Sala de Audiências da 1ª 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da 

Capital. Saliento, por oportuno, que a citação/intimação deverá ser 

realizada pessoalmente - via Oficial de Justiça, em atenção ao disposto no 

art. 21 da Lei nº 11.340/2006. Esclareço, desde já, que para cumprimento 

das diligências desta decisão poderá o Oficial de Justiça se valer do 

previsto no art. 14 da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do 

Código de Processo Civil, por aplicação supletiva. Tendo em vista que a 

urgência da medida, determino que os cumprimentos dos mandados sejam 

realizados pelo Oficial de Justiça Plantonista, devendo constar nos 

mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar o 

cumprimento do feito. CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE MANDADO, A SER 

CUMPRIDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. Ciência ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública Cível. CUMPRA-SE. Às providências. 

Cuiabá/MT, 06 de novembro de 2018. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz 

de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher

Notificação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1038794-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. R. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Cód. 1038794-40.2018.8.11.0041 – MEDIDAS PROTETIVAS. 

REQUERENTE: CAMILA PIRES RODRIGUES, Endereço: Rua D, bloco 03, 

apto 21, Residencial Barcelona, Bairro Parque das Nações, Cuiabá/MT, 

Telefone: 65.99265-0150. REQUERIDO: ALEXANDRE FRANZNER PISETTA, 

Endereço: Rua Quebec, nº 01, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá/MT, 

Telefone: 65.99234-0095 e 65.99252-7642. VISTOS. Trata-se de Pedido 

de Providências Protetivas, requerido por CAMILA PIRES RODRIGUES nos 

termos do art. 18 da Lei nº 11.340/2006, restando configurada a urgência, 

conforme disciplina legal, em obediência aos princípios da dignidade da 

pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência 

à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima 

sofreu, em tese, violência doméstica caracterizada em crimes e 

contravenção penal (ameaça, injúria, difamação e perturbação da 

tranquilidade) – B.O. 2018.345814, por parte do requerido ALEXANDRE 

FRANZNER PISETTA, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei 

nº 11.340/2006. Os pedidos liminares pleiteados caracterizam tutela de 

urgência de natureza cautelar, inclusive consoante entendimento do e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, como tal, para seu deferimento se 

faz necessário que a parte interessada demonstre a presença dos 

requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do 

direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora). Compulsando os autos, verifico pelo Boletim 

de Ocorrências e demais depoimentos aportados indicam, nesta sede de 

cognição sumária, a existência de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, havendo, pois, indícios da prática de violência de gênero contra a 

ora vítima, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.340/06, consubstanciando, 

de forma satisfatória, o pressuposto da probabilidade do direito da 

requerente. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, verifico que os fatos narrados pela vítima em suas 

declarações/boletim de ocorrências demonstram a situação de risco em 

que a mesma se encontra, impondo a imediata intervenção estatal como 

meio de salvaguarda-la, inclusive de novas investiduras do suposto 

agressor, justificando, pois, a urgência na concessão de medidas 

protetivas. Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da 

ofendida, determinando: Proibição ao agressor de aproximar-se da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 

500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/2006). Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, 

seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, 

III, “b”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor de frequentar a 

residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local 

de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 

22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006). No cumprimento do mandado, o oficial 

de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de 

medida assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser 

ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo 

aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua 

atividade sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua 

posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento 

desta decisão poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo 

de aplicação de outras sanções penais cabíveis. Consigno, desde já, que 

para cumprimento das diligências desta decisão poderá o Oficial de 

Justiça se valer do previsto no art. 14 da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 

2º, do art. 212, do Código de Processo Civil de 2015, por aplicação 

supletiva. Assim, determino o devido acompanhamento pela Equipe 

Multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, devendo 

trazer relatório do estado social e psicológico das partes, bem como 

outras condições observadas tanto em relação ao agressor como da 

própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. Notifique-se à Equipe 

Multidisciplinar para a realização do Estudo Psicossocial do caso no prazo 

acima indicado, devendo observar os itens acima especificados que 

necessitam de especial atenção. Comunique-se ao douto Ministério Público 

(art. 19, § 1º, da Lei 11.340/2006) e encaminhe-se a ofendida para 

atendimento na Assistência Judiciária, pela Defensoria Pública Cível (art. 

28 da Lei 11.340/2006). Oficie-se à Autoridade Policial informando-lhe 

sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido das Medidas 

Protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como para 

requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial, no prazo legal, 

segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei nº 

11.340/2006, c/c do art. 10 do Código de Processo Penal. Proceda-se a 

devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da 

Lei 11.340/2006. CITE-SE o requerido para que, no prazo de 05 dias, 

apresente resposta escrita, nos termos do art. 306 do CPC, aplicado ao 

presente caso por analogia, por se tratar de procedimento cautelar. 

Conste no respectivo mandado a advertência de que o requerido deverá 

constituir advogado e, caso não possua condições financeiras para tanto, 

deverá procurar a Defensoria Pública Criminal para que apresente, 

tempestivamente, sua resposta escrita. Ainda, INTIMEM-SE as partes, 

consignando que o requerido deverá cumprir integralmente a presente 

decisão, sob pena de prisão. INTIME-SE a REQUERENTE para que 

compareça à Palestra Sistêmica no dia 09/11/2018 às 14h00min, na Sala 
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de Audiências da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher da Capital. Saliento, por oportuno, que a citação/intimação 

deverá ser realizada pessoalmente - via Oficial de Justiça, em atenção ao 

disposto no art. 21 da Lei nº 11.340/2006. Esclareço, desde já, que para 

cumprimento das diligências desta decisão poderá o Oficial de Justiça se 

valer do previsto no art. 14 da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 

212, do Código de Processo Civil, por aplicação supletiva. Tendo em vista 

que a urgência da medida, determino que os cumprimentos dos mandados 

sejam realizados pelo Oficial de Justiça Plantonista, devendo constar nos 

mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar o 

cumprimento do feito. CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE MANDADO, A SER 

CUMPRIDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. Ciência ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública Cível. CUMPRA-SE. Às providências. 

Cuiabá/MT, 07 de novembro de 2018. ANA GRAZIELA VAZ DE CAMPOS 

ALVES CORREA Juíza de Direito em Substituição Legal

Notificação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1028672-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. R. O. (PARTE AUTORA)

P. J. C. D. E. D. M. G. (PARTE AUTORA)

Parte(s) Polo Passivo:

W. G. D. C. S. (PARTE RÉ)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA 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: 1028672-65.2018.8.11.0041. PARTE AUTORA: ANA 

PAULA RODRIGUES OLIVEIRA, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO PARTE RÉ: WALLACI GUSTAVO DA COSTA SILVA 

VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, requerido por 

ANA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA nos termos do art. 18 da Lei 

11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, em 

obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da 

CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica pela prática de crime apenado pelo Código Penal (AMEAÇA) e 

contravenção penal (PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE),por parte do 

requerido, WALLACI GUSTAVO DA COSTA SILVA pleiteando as Medidas 

Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. Assim, restando configurada 

a medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, conheço do 

expediente e DEFIRO os pedidos da ofendida, determinando: 

AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL 

CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei nº 11.340/2006), restando, desde já, 

deferido o reforço policial, se necessário ao cumprimento da ordem de 

afastamento (art. 22, §3º, da Lei nº 11.340/2006). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E 

DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros 

de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES 

E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, 

“b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). INDEFIRO o pedido de 

“prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e 

danos materiais”, tendo em vista que a vítima não indicou os danos 

materiais suspostamente foram suportados, não realizando qualquer início 

de prova que pudesse embasar a obrigação de prestar garantia para o 

pagamento de uma eventual e posterior indenização, como consequência 

do ato ilícito perpetrado. No cumprimento do mandado, o oficial de justiça 

deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de medida 

assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em 

Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo aos seus 

motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua atividade 

sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua posição jurídica, 

inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão 

poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação 

de outras sanções penais cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor 

oficial de justiça que as diligências para cumprimento desta decisão, sejam 

realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, 

c/c os do § 2º, do art. 172, do Código de Processo Civil, por aplicação 

supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06). Assim, determino o devido 

acompanhamento pela equipe multidisciplinar através do serviço 

psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado psicológico 

das partes, bem como outras condições observadas tanto em relação ao 

agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. 

Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) 

e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária 

(Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à 

autoridade policial informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta 

decisão, do Pedido das medidas protetivas de urgência apresentado pela 

vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito 

Policial no prazo legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, 

inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de 

Processo Penal. Notifique-se à equipe multidisciplinar, para a realização do 

Estudo Psicossocial do caso no prazo de 40 (quarenta) dias. Proceda-se 

a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 

da Lei 11.340/06. INTIMEM-SE as partes. CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE 

MANDADO, A SER CUMPRIDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. 

Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de agosto de 2018. Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito em Substituição Legal 

Requerente: ANA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA, Endereço: Avenida 

Rui Barbosa, nº 473, Condomínio Floradas dos Aricás, bloco A, apto 703, 

Bairro Jardim Universitário, Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99323-2543. 

Requerido: WALLACI GUSTAVO DA COSTA SILVA, Endereço: Rua 6, 

quadra c, casa 14, Bairro Jardim Pauliceia, Cuiabá/MT, Telefone: (65) 

99288-3513 e 99686-9935.

Notificação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1037077-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

I. Q. D. A. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. B. 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: 1037077-90.2018.8.11.0041. REQUERENTE: IRACI 

QUEIROZ DE ALMEIDA CRUZ, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO REQUERIDO: VALTEMIR BASTOS CRUZ Medida Protetiva 

n.º 1037077-90.2018.8.11.0041 VISTOS. Trata-se de Pedido de 

Providências Protetivas, requerido por IRACI QUEIROZ DE ALMEIDA CRUZ 

nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, 

conforme disciplina legal, em obediência aos princípios da dignidade da 

pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência 

à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima 

sofreu, em tese, violência doméstica pela prática de três crimes apenados 

pelo Código Penal (AMEAÇA, DIFAMAÇÃO e INJÚRIA), por parte do 

requerido VALTEMIR BASTOS CRUZ, pleiteando as Medidas Protetivas 

nos termos da Lei nº 11.340/2006. Assim, restando configurada a medida 

cautelar de urgência requerida pela ofendida, conheço do expediente e 

DEFIRO os pedidos da ofendida, determinando: PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E 

DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros 

de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES 

E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, 

“b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). 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 
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descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão 

preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis. 

Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que as diligências 

para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do § 

único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 172, do 

Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 

11.340/06). Assim, determino o devido acompanhamento pela equipe 

multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, devendo 

trazer relatório do estado psicológico das partes, bem como outras 

condições observadas tanto em relação ao agressor como da própria 

ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à autoridade policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal. 

Notifique-se à equipe multidisciplinar, para a realização do Estudo 

Psicossocial do caso no prazo de 40 (quarenta) dias. Proceda-se a devida 

inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 

11.340/06. INTIMEM-SE as partes. CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE 

MANDADO, A SER CUMPRIDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. 

Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de outubro de 2018. Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito em Substituição Legal 

Requerente: IRACI QUEIROZ DE ALMEIDA CRUZ, Endereço: Rua Frei 

Caneca, nº 58 (próximo a Panificadora Augusta e ao lado de um sobrado 

rebocado e sem pintura), bairro Jardim Renascer, Cuiabá/MT, Telefone: 

(65) 99270-3294. Requerido: VALTEMIR BASTOS CRUZ, Endereço: Av. 

Antônio Carlos B. Santos, nº 04, bairro Parque São José, São Paulo/SP, 

Telefone: (11) 95343-4755.

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 495662 Nr: 34905-29.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFTL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO ALEXANDRE MARTINS 

BERTIN - OAB:5925, MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA 

TREMURA - OAB:13645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNIELLE NAYARA 

MAIERON - OAB:23049/O

 Vistos etc.

I. Considerando que a presente ação versa sobre interesse de incapaz, 

abra-se vista ao Ministério público para especificação de eventual prova 

que pretenda produzir.

II. Após, conclusos para despacho saneador ou julgamento antecipado da 

lide.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 516355 Nr: 8751-37.2018.811.0042

 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: BAFDOC, RMC, BAFDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO LEÔNCIO GAIVA 

NETO - OAB:13537

 Vistos etc.

I. Trata-se de ação de modificação de guarda c/c com alimentos, 

regulamentação de visitas e pedido de tutela de urgência que Benedito 

Antônio Ferreira de Oliveira Couto promove em face de Roberta Martins 

Couto.

II. Compulsando os autos verifico que a audiência de conciliação/mediação 

não fora realizada, haja vista que a nobre Defensora estava atuando na 

comarca de Santo Antonio do Leverger/MT, conforme oficio de fls. 110.

III. Posto isto, designo nova data para audiência de conciliação/mediação 

para o dia 24/01/2019, às 13h20min, observando a antecedência mínima 

de 30 dias, conforme estatui o art. 334 do CPC. A audiência de conciliação 

será realizada pelo conciliador desse juízo, o qual devera observar o 

procedimento descrito no provimento nº 9/2016-CM, bem como informar as 

partes sobre os custos da mediação (alínea “b”, inciso V do § 1º e § 2º do 

art. 1º do provimento nº 9/2016), caso as partes não sejam amparadas 

pela lei de assistência judiciaria.

IV. Intime-se o autor na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, §3º).

V. Cite-se a ré para que compareça ao ato, devendo a citação se realizar 

com 20 dias de antecedência (CPC, art. 334). Conste no mandado 

advertência de que o prazo para contestar a ação será de 15 dias, 

contados na forma do art. 335 do CPC.

VI. Conste nos mandados advertência de que o não comparecimento 

injustificado das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e implicará em multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (CPC, art. 

334, § 8º). Conste ainda advertência de que as partes deverão estar 

acompanhadas de seus respectivos advogados ou defensores públicos 

(CPC, art. 334, § 9º).

VII. Expeça-se o necessário.

VIII. Considerando que fora realizado estudo psicossocial às fls. 98/108, 

intimem-se as partes para que se manifestem sobre o referido estudo.

IX. Após, abra-se vista ao Ministério Público para que também se 

manifeste sobre o referido estudo.

X. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 480107 Nr: 19909-26.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRDRA, TADRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANE PAREJA - OAB:4249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VI.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos 

indefiro os pedidos de fls. 67/69 e 71/72 e, ainda:®Determino a expedição 

de carta precatória à Comarca de Nova Mutum-MT, a fim de que seja dado 

cumprimento ao Mandado de Prisão expedido à fl. 62, constando que o 

executado poderá ser encontrado na Delegacia Civil daquele município. 

Observe-se o disposto no art. 1.432 e seguintes da CNGC.®Certifique-se, 

se houve o encaminhamento do ofício de fl. 61 ao destinatário, bem como 

se houve resposta da SEGES-MT.®Sendo negativa a primeira resposta, 

expeça-se ofício à Diretoria Geral da Polícia Militar do Estado de Mato 

Grosso, aos cuidados do Setor de Gestão de Pessoal, conforme colimado 

pela exequente à fl. 71, observando, inclusive, o endereço descrito, para 

que seja dado cumprimento ao disposto no parágrafo XIV de fls. 

52/53.®Sendo negativa apenas a segunda resposta, oficie-se, 

novamente, a SEGES-MT, determinando o cumprimento, no prazo de cinco 

dias, sob pena de desobediência. Conste no ofício advertência de que o 

descumprimento da requisição judicial implicará em crime de 

desobediência, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. VII. Defiro o 

pedido de inclusão do número do CPF do executado junto ao cadastro de 

inadimplentes (SERASA),  por  meio  de convênio  do 

TJ/MT.VIII.Intime-se.IX.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 378940 Nr: 20549-34.2014.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - UNIJURIS/UNIC - OAB:4.939, JOÃO GABRIEL BEZERRA 

PINHEIRO ESPÓSITO - OAB:23.778

 Vistos etc.

Considerando que as testemunhas da autora não se encontram presentes 

por problemas de saúde, redesigno o presente ato para o dia 13 de março 

de 2019 às 14h00min.

Saem os presentes intimados.

Nos termos do determinado no inciso IV, §4º, do artigo 455, do CPC , 

intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes, haja vista que ambas 

as partes se encontram patrocinadas pela Defensoria Pública e Núcleo de 

Prática de Jurídica da UNIC. Conste no expediente a advertência do 

disposto no §5º, do mesmo dispositivo legal.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 353686 Nr: 15233-74.2013.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ELIAS - OAB:77.115/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:9996

 Autos n. 15233-74.2013.811.0042.

I. Em decorrência da convocação deste magistrado para a realização de 

Júri na comarca de Várzea Grande/MT, redesigno o ato para o dia 

11.2.2019, primeira data livre na pauta, às 15 horas e 20 minutos.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 07 de novembro de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 427410 Nr: 2734-53.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AUGUSTO CORREA RANGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9155/MT

 I. Em decorrência da convocação deste magistrado para a realização de 

Júri na comarca de Várzea Grande/MT, redesigno o ato para o dia 

18.3.2019, primeira data livre na pauta, às 15 horas.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 444324 Nr: 21119-49.2016.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Ermelindo Neri - 

OAB:21.676/O, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS MANOEL - 

OAB:19532-B/MT

 Autos n. 21119-49.2016.811.0042.

I. Em decorrência da convocação deste magistrado para a realização de 

Júri na comarca de Várzea Grande/MT, redesigno o ato para o dia 

11.2.2019, primeira data livre na pauta, às 14 horas e 40 minutos.

II. Apense o presente feito aos autos n. 16510-23.2016.811.0042.

III. Int.

IV. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 07 de novembro de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 475229 Nr: 15143-27.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS NATIVIDADE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÔNATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:20920/O

 X.Posto isto, refuto a segunda preliminar.XI.Tendo o réu apresentado sua 

resposta e não verificando in casu presentes quaisquer das hipóteses 

previstas no art. 397 do CPP, ratifico o recebimento da denúncia ofertada 

e, por corolário, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15 

de maio de 2019, às 13h30min, conforme determina o art. 399 do 

CPP.XII.Intime-se pessoalmente o Núcleo de Prática Jurídicas da Faculdade 

Cândido Rondon – FCR, para que participe do ato e acompanhe o 

réu.XIII.Ciência ao Ministério Público.XIV.Caso se trate de réu preso, 

requisite-se a sua apresentação ao Sistema Prisional.XV.Expeça-se 

mandado para intimação da vítima, das testemunhas arroladas pelas 

partes e do réu para que compareçam ao ato, com os benefícios do art. 

212, § 2º do CPC.XVI.Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua 

apresentação ao Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .XVII.Caso 

haja testemunha arrolada com endereço em outra comarca, expeça-se 

missiva precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento, para ouvida 

desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos previstos no 

art. 354 do CPPXVIII.Intimem-se.XIX.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 370928 Nr: 11507-58.2014.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRESON DE OLIVEIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ NILSON VITAL JÚNIOR - 

OAB:9320, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - OAB:8798, 

STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - OAB:13618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Ribeiro Da guia - 

OAB:14169

 Vistos etc.

I. Considerando que a parte requerida apresentou suas alegações finais 

às fls. 902/929 juntamente com inúmeros documentos (fls. 930/1.349), 

intime-se a parte autora para que manifeste quanto aos documentos 

juntados, no prazo de 15 dias, ex vi do disposto no § 1º , do art. 437, do 

CPC.

II. Após, conclusos para sentença.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 446304 Nr: 23239-65.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO BENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETH PIRES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA 

- OAB:16749

 Vistos etc.

Abra-se vista dos autos à Defensoria Pública Criminal para tentativa de 

localização do requerente.

Redesigno o presente ato para o dia 13 de março de 2019 às 15h00min.

Saem os presentes intimados.

Nos termos do determinado no inciso IV, §4º, do artigo 455, do CPC , 

intimem-se as testemunhas eventualmente arroladas pela autora, haja 

vista que a mesma se encontra patrocinada pela Defensoria Pública. 
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Conste no expediente a advertência do disposto no §5º, do mesmo 

dispositivo legal.

Quanto às testemunhas eventualmente arroladas pela requerida, nos 

termos do determinado no artigo 455, do CPC , cabe ao advogado informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, observando-se 

o disposto no § 1º e seguintes do mesmo dispositivo.

Intime-se pessoalmente a parte que deverá prestar depoimento pessoal 

em audiência, devendo constar do mandado as advertências constantes 

nos § 1º e 2º do artigo 385 do CPC.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

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.: 87930 Nr: 241-11.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, HSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Sandro Rodrigues 

Cardoso - OAB:11.393 MT, TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - 

OAB:25116-O

 5. Dispositivo

Pelo exposto, Julgo Procedentes os pedidos constantes na inicial, e 

Extingo o presente processo Com Julgamento do Mérito, na forma do art. 

487, I, do CPC, para:

a) confirmar a antecipação de tutela concedida às folhas 30/32 em 

desfavor do Estado de Mato Grosso, versando sobre a obrigação de 

fornecer tratamento de saúde em favor do adolescente J. R. S. de Q., com 

seu encaminhamento a Hospital Público ou Particular para realização de 

Microcirurgia Vascular Intracraniana, com suporte de UTI Pediátrica;

b) condenar o Estado de Mato Grosso, na obrigação de fornecer 

tratamento de saúde em favor do adolescente. R. S. de Q., com seu 

encaminhamento a Hospital Público ou Particular para realização de 

Microcirurgia Vascular Intracraniana, com suporte de UTI Pediátrica, já 

adimplida por meio de bloqueio judicial;

c) deixar de submeter o presente feito ao reexame necessário, ex vi do 

art. 496, § 3º, inciso II, do CPC;

d) Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA;

e) Intimem-se. Cumpra-se;

f) Após, com o trânsito em julgado, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 109676 Nr: 1728-74.2018.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, GLDS, 

OJCJ, JGGDS, LVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Xavier da Silva - 

OAB:12.162, PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - OAB:16.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marta Xavier da Silva - 

OAB:12.162, PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - OAB:16.455

 1) Defiro o pedido do Ministério Público de folhas 106/108;

2) Cadastre-se as testemunhas arroladas às folhas 111, e os advogados 

do requerido no Sistema Apolo, conforme procuração de folhas 112;

3) Determino a intimação da Equipe Técnica do Juízo para que realize, no 

prazo de 20 (vinte) dias, estudo psicossocial com a genitora e as crianças 

no endereço indicado às folhas 107, sendo: Rua 13, Quadra 69, Casa 41, 

Bairro Pedra 90, Cuiabá/MT, Telefone: 9-9292-4134, com a finalidade de 

averiguar a situação dos infantes, e outros aspectos que julgar 

necessários, nos termos do art. 167 do ECA

4) Com fulcro no artigo 162 do ECA, designo audiência Instrução e 

Julgamento para o dia 05/12/2018 as 15:30 horas;

5) Intime-se a guardiã/genitora Jucimara Glória Gomes da Silva, no 

endereço citado às folhas 107; Conste no mandado que no dia da 

audiência a guardiã deverá estar acompanhada das crianças Giselly e 

Odair, e do adolescente Lucas;

6) Expeça-se mandado de intimação ao genitor/requerido, fazendo constar 

a advertência contida no artigo 455, § 4º, IV e § 5º do NCPC de que caso 

seja intimado e, não compareça a audiência supra designada poderá ser 

conduzido coercitivamente;

7) Deverão os advogados do requerido, cumprir o disposto no art. 455 do 

CPC, para a intimação das testemunhas arroladas às 111;

8) Publique-se a presente decisão para ciência dos advogados do 

requerido, Dr. Pedro Rodrigues da Silva Neto OAB/MT 16.455 e Marta 

Xavier da Silva OAB/MT 12.162;

9) Notifique-se o Ministério Público, dando-lhe ciência da data designada 

para realização da audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 100160 Nr: 3807-94.2016.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, JdSR, VVR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324, Carolina Del Isola Ramos Frantz - 

OAB:10625/MT, José Antonio Borges Pereira - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Defiro o pedido do Ministério Público de folhas 97;

2) Com fulcro no artigo 162 do ECA, designo audiência Instrução e 

Julgamento para o dia 04/12/2018 as 15:30 horas;

3) Intime-se a genitora Verônica Vanessa Rafaslki, no endereço citado às 

folhas 97, sendo Rua Maricá, n° 198, Bairro Pedregal, Cuiabá/MT, 

Telefone: (65) 99237-5813 / 9 9231-1768 / 9 9810-7326;

4) Conste no mandado que no dia da audiência a guardiã deverá estar 

acompanhada da criança Júlia da Silva Rafalski;

5) Notifique-se o Ministério Público e Defensoria Pública, dando-lhes 

ciência da data designada para realização da audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 91660 Nr: 452-13.2015.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, VPG, ECP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Cavalcanti Mello Abreu - 

OAB:17733-E/MT, José Antonio Borges Pereira - OAB:MP, Rafael 

Terabuio Moreira - OAB:18.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Terabuio Moreira - 

OAB:18.870/MT, Suziane da Silva Lopes - OAB:22307/O

 Homologo o pedido de desistência da coleta do depoimento da testemunha 

Urcelina Cristina C. Pereira (Conselheira Tutelar), pedido este formulado 

pelo Promotor de Justiça na presente audiência.

 Declaro encerrada a instrução processual, faculto a partes as 

apresentações das alegações escritas, após volte-me os autos conclusos 

para sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 113071 Nr: 4465-50.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LCdSdC, MNdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, UCCDTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560, Marcos Antônio de Almeida Ribeiro - OAB:4466-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élida Mottinha Silva - 

OAB:13.138, Maria Cecília Federici de Almeida Barros - OAB:15.710

 Assim, determino que:

a) Intime-se o advogado constituído para impulsionar o processo no prazo 
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de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 269 e 272 ambos do NCPC;

b) Decorrido o prazo e não havendo manifestação do advogado 

constituído, cumpra o gestor o disposto no artigo 274 do NCPC , intimando 

o advogado por carta registrada;

c) Após, em cumprimento ao artigo 179, I, do CPC , diga o Ministério 

Público;

d) Publique-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 106084 Nr: 3088-78.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JEDSP, SLDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Claudio Jassniker 

Junior - OAB:21087/O, FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - 

OAB:21.087, Renan Nadaf Gusmão - OAB:16.284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1) Intime- a parte autora na pessoa de seu advogado para que se 

manifeste no prazo de 05 dias.

2) Dê-se vistas ao Ministério Público.

3) Após, voltem-me.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 106084 Nr: 3088-78.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JEDSP, SLDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Claudio Jassniker 

Junior - OAB:21087/O, FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - 

OAB:21.087, Renan Nadaf Gusmão - OAB:16.284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1) Intime- a parte autora na pessoa de seu advogado para que se 

manifeste no prazo de 05 dias.

2) Dê-se vistas ao Ministério Público.

3) Após, voltem-me.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 87859 Nr: 168-39.2014.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDE, JWCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAV, SAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glaucia Maria de Carvalho - 

OAB:3.733 MT, Helleny Araujo dos Santos - Defensora Publica - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:OAB/MT 15959, JOSIANE FAUSTINO AZEVEDO SABER - 

OAB:15153/E

 URGENTE

 1) Defiro o pedido do Ministério Público de folhas 170.

 2) Expeça-se mandado de intimação para que os advogados Gustavo 

Farias Saber OAB/MT 15.959 e Josiane Faustino Azevedo Saber OAB/MT 

15153-e com endereço a Rua dos Girassóis, nº 259, Bairro Jardim 

Cuiabá/MT, telefone 9-92022789, para que apresentem as alegações 

finais como patronos da Requerida Simone Alves de Souza, devendo 

constar no mandado que caso não se manifestem, será comunicado ao 

Tribunal de Ética da OAB/MT para que sejam tomadas as providências 

cabíveis por abandono da causa.

3) Com a apresentação das alegações finais, voltem-me conclusos para 

sentença.

Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 89601 Nr: 2058-13.2014.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR E GAURDA C/C 

PEDIDO LIMINAR

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: C. D. E. e A. K. F. A.

CITANDO(A): CLENIR DECKNES EUSTÁQUIO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/07/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: I. G. A. D., G. G. A. e M. R. G. A., vem a presença de Vossa 

Excelência propor a presente AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER 

FAMILIAR E GAURDA C/C PEDIDO LIMINAR, através do MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor dos infantes I. G. A. D., 

G. G. A. e M. R. G. A., e em desfavor do genitor Clenir Decknes Eustáquio. 

DESPACHO: "... considerando a impossibilidade de citação pessoal do 

requerido, Sr. Clenir Decknes Eustáquio (fl. 51), determino a citação por 

via edital do requerido, durante o prazo de 20(vinte) dias (artigo 232, §2.º 

do CPC), para que no prazo de 10(dez) dias ofereça resposta escrita, 

indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de 

testemunhas e documentos. Deverá constar no edital a possibilidade de 

nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 do ECA.". Eu, 

Valéria Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 7 de 

novembro de 2018.

2ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 110736 Nr: 2587-90.2018.811.0063

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALQUIRIA MORTELARO DE 

OLIVEIRA - OAB:24.235

 aplico a representada ADRIENNY LIMA SANTOS, as medidas 

socioeducativas de LIBERDADE ASSISTIDA, pelo prazo de 06 (seis) 

meses, cumulada com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo 

período de 04 (quatro) horas semanais, pelo prazo de 04 (quatro) meses, 

podendo a qualquer tempo ser as medidas prorrogadas, revogadas ou 

substituídas por outra.INTIME-SE pessoalmente a adolescente, bem como o 

Ministério Público e a Defensoria Pública.INTIME-SE pessoalmente a 

representada acerca do teor da sentença, para que se manifeste se há 

interesse em recorrer.EXPEÇA-SE Guia de Execução Provisória em nome 

da representada, nos termos do art. 2º, III, da Resolução n. 165/2012, do 

CNJ, alterada pela Resolução n. 191/2014, e com o trânsito em julgado,

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 35072 Nr: 3980-12.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE DUCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom - Telemat, GVT 

GLOBALVILLAGE TELECOM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB:9475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clarissa Bottega - OAB:6650, 

saloli paz galbiati - OAB:17308

 Vistos.

Tendo em vista que o processo já foi extinto com a satisfação integral do 

crédito (fl. 281), expeça-se alvará em favor da parte promovida 
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EXCLUSIVAMENTE em sua na conta corrente, visto que esta se encontra 

em fase de recuperação judicial.

 Intimem-se as partes dando-lhes ciência desta decisão.

 Após, arquive-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá – MT, _____de novembro de 2018.

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 28842 Nr: 5027-55.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Thomaz Correia Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Fernandes Junior, Milene Nascimento 

Simioni, Hugo Leandro C. Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ribeiro Negrão - 

OAB:4632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Assis Souza Oliveira - 

OAB:8107, JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - OAB:3480, VASTY 

BALBINA DA SILVA - OAB:7521/MT

 Procedo intimação da parte, para no prazo de 05 dias, requerer o que de 

direito, bem como, juntar cálculo atualizado do débito, acompanhado do 

respectivo memorial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 55848 Nr: 5836-74.2008.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Condomínio Edifício Mary Antonia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIDA CANUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilton Procópio Casal Batista 

- OAB:5604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE FERNANDES BARROS - 

OAB:2708

 Procedo intimação da parte, acerca do despacho de fls. 59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 35481 Nr: 4371-64.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX PRINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA E BALANÇAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLASSITEL EDITORA DE LISTAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izonildes Pio da Silva - 

OAB:6486-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: renata pimenta de medeiros 

- OAB:

 Procedo intimação da parte, para no prazo de 05 dias, manifestar com 

relação aos ARs negativos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 35114 Nr: 4015-69.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDO SOCORRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Belo Galindo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB:3561-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551, André Luiz Cardozo Santos - OAB:7322, 

JANAINA GOMES DA SILVA - OAB:10384 - B, Norma Sueli de Caires 

Galindo - OAB:6524

 Procedo intimação da parte, para no prazo de 05 dias, manifestar com 

relação a certidão do Oficial de Justiça de fls. 166.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 24085 Nr: 311-82.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Condominio do Edificio Residencial Van Gogh

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grupo de Danças Caroline Ballet do Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDELISMAR JOSÉ ALVES 

JUNIOR - OAB:23.223/O, Marilton Procópio Casal Batista - OAB:5604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo intimação da parte, para no prazo de 05 dias, manifestar com 

relação a certidão do Oficial de Justiça de fls. 211.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 20151 Nr: 2619-28.2005.811.0071

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João César Fadul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso César de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Andreo Gancedo Saber 

- OAB:5692, João César Fadul - OAB:4541-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE KROMINSKI - 

OAB:10896/MT

 Procedo intimação da parte devedora para que, no prazo 5 dias, indiquem 

quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus 

respectivos valores, acompanhado da prova de propriedade e, se for o 

caso, certidão negativa de ônus, sob pena de sua omissão ser 

considerada ato atentatório a dignidade da justiça (artigo 774, inciso V, do 

CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 10561 Nr: 117-53.2004.811.0071

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilton Procópio Casal Batista 

- OAB:5604, Nathalia Dias Zanin Crepaldi de Barros - OAB:21.292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo intimação da parte, para no prazo de 05 dias, manifestar com 

relação a certidão de fls. 165.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 55848 Nr: 5836-74.2008.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Condomínio Edifício Mary Antonia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIDA CANUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilton Procópio Casal Batista 

- OAB:5604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE FERNANDES BARROS - 

OAB:2708

 Vistos.

Em atenção ao pedido formulado na movimentação 53 e considerando que 

a dívida exequenda já se encontra quitada (fls. 51/52), procedo neste 

instante o desbloqueio do valor penhorado à fl. 42. Junte-se nos autos 

cópia do referido comando de desbloqueio.

 Intimem-se as partes.

 Após, arquive-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá – MT, _____de outubro de 2018.

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Juiz de Direito

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Alberto Menna Barreto Duarte

 Cod. Proc.: 14268 Nr: 312-64.2006.811.0072
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Roberto Ricas Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira Rego

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roseli Raquel Ricas - 

OAB:16264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Rodrigues Rocha Jr - 

OAB:3601 b, Maria Dagmar N. B. Rodrigues - OAB:3602-B

 Certifico que os embargos à execução foram apresentados no prazo 

legal (Enunciados 142 e 156 Fonaje), bem como foi garantido o juízo nos 

termos do Enunciado 117 Fonaje. Assim, procedo a intimação da parte 

contrária para manifestar-se a respeito no prazo de 05 (cinco) dias.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 115354 Nr: 2476-80.2016.811.0062

 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: Agostinho Rodrigues Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juary da Silva Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deivit Jesus Malaquias - 

OAB:OAB/MT 19.601, Wesley dos Santos Pereira - OAB:OAB/MT 

6.504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Panzarini - 

OAB:OAB/MT 10.426

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE O DR. RAFAEL PANZARINI - OAB/MT 

10.426 (ADV. DO QUERELADO - JUARY DA SILVA SIQUEIRA), BEM 

COMO O DR. DEIVIT JESUS MALAQUIAS - OAB/MT 19.601 E DR. WESLEY 

DOS SANTOS PEREIRA - OAB/MT 6.504 (ADVS. DO QUERELANTE - 

AGOSTINHO RODRIGUES FERREIRA), PARA COMPARECEREM EM 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA 

24/01/2019 ÀS 14:00 HORAS (FOLHA N. 97), QUE ACONTECERÁ NA 

SEDE DESTE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DA CAPITAL (1º 

ANDAR - GABINETE FUNCIONAL DO JUIZ). É O QUE TENHO A 

CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO JUDICIÁRIO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 115354 Nr: 2476-80.2016.811.0062

 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: Agostinho Rodrigues Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juary da Silva Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deivit Jesus Malaquias - 

OAB:OAB/MT 19.601, Wesley dos Santos Pereira - OAB:OAB/MT 

6.504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Panzarini - 

OAB:OAB/MT 10.426

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE O DR. RAFAEL PANZARINI - OAB/MT 

10.426 (ADV. DO QUERELADO - JUARY DA SILVA SIQUEIRA), BEM 

COMO O DR. DEIVIT JESUS MALAQUIAS - OAB/MT 19.601 E DR. WESLEY 

DOS SANTOS PEREIRA - OAB/MT 6.504 (ADVS. DO QUERELANTE - 

AGOSTINHO RODRIGUES FERREIRA), PARA COMPARECEREM EM 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA 

24/01/2019 ÀS 14:00 HORAS (FOLHA N. 97), QUE ACONTECERÁ NA 

SEDE DESTE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DA CAPITAL (1º 

ANDAR - GABINETE FUNCIONAL DO JUIZ). É O QUE TENHO A 

CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO JUDICIÁRIO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 131934 Nr: 5879-86.2018.811.0062

 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: Sebastião Carlos Gomes de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selma Rosane Santos de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Albuquerque 

Teixeira da Silva - OAB:2428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando que ainda não fora tentada a conciliaçao entre as partes, 

DESIGNO audiência para tal fim, à ser realizada no dia 12.12.2018, às 

10:30 horas.

Intimem-se as partes e seus Advogados, com as cautelas de praxe.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 128933 Nr: 3037-36.2018.811.0062

 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: Eloa Lúcia Ferreira Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Alacil Costa Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano André Frizão - 

OAB:OAB/MT 8.340-B

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE O DR. LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - 

OAB/MT 8.340/B (ADV. DO QUERELADO - ROBSON ALACIL COSTA 

LEITE), PARA COMPARECER EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO DESIGNADA PARA 05/02/2019 ÀS 14:00 HS (1º ANDAR - 

GABINETE FUNCIONAL DO JUIZ), QUE ACONTECERÁ NA SEDE DESTE 

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DA CAPITAL. É O QUE TENHO A 

CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO JUDICIÁRIO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 128933 Nr: 3037-36.2018.811.0062

 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: Eloa Lúcia Ferreira Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Alacil Costa Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano André Frizão - 

OAB:OAB/MT 8.340-B

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE O DR. LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - 

OAB/MT 8.340/B (ADV. DO QUERELADO - ROBSON ALACIL COSTA 

LEITE), PARA COMPARECER EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO DESIGNADA PARA 05/02/2019 ÀS 14:00 HS (1º ANDAR - 

GABINETE FUNCIONAL DO JUIZ), QUE ACONTECERÁ NA SEDE DESTE 

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DA CAPITAL. É O QUE TENHO A 

CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO JUDICIÁRIO

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39357 Nr: 1066-53.2018.811.0082

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: E. C. Braga Eireli EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Terra Cyrineu - 

OAB:20.416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 431 da CNGC, impulsiono este feito, 

independentemente de despacho, com a finalidade de intimar o advogado 

Dr. João de Freita Novais II para que promova, no prazo de 3 (três) dias, a 

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS em epígrafe que se encontram com prazo de 

devolução expirado, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, 

multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção 

da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e 

imposição de multa. Caso a devolução já tenha ocorrido até a presente 

publicação, desconsiderar a cobrança.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39266 Nr: 1006-80.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. C. Braga Eireli EPP, L. V. Camargo Madeiras 

EPP, Cleiton Batista Paixão
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Terra Cyrineu - 

OAB:20.416, Gabriela Terra Cyrineu - OAB:24.378, Michael Rodrigo 

da Silva - OAB:18.970, Rodrigo Terra Cyrineu - OAB:16.169

 Nos termos do art. 431 da CNGC, impulsiono este feito, 

independentemente de despacho, com a finalidade de intimar o advogado 

Dr. João de Freita Novais II para que promova, no prazo de 3 (três) dias, a 

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS em epígrafe que se encontram com prazo de 

devolução expirado, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, 

multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção 

da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e 

imposição de multa. Caso a devolução já tenha ocorrido até a presente 

publicação, desconsiderar a cobrança.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37426 Nr: 3559-37.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Alves de Souza, Serraria Juinense Ltda 

Me, José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDER WINKERT - 

OAB:15.451

 Certifico que, considerando a readequação da pauta de audiências deste 

Juizado, a audiência de instrução e julgamento foi REDESIGNADA para o 

dia 13/11/2018, às 15h.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002543-46.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO RIBEIRO DE MELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002543-46.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: FLAVIO RIBEIRO DE MELLO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, no prazo de 15 dias, para juntar aos autos 

comprovante de endereço. Após, conclusos para apreciação. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002542-61.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO RIBEIRO DE MELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002542-61.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: FLAVIO RIBEIRO DE MELLO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, no prazo de 15 dias, para juntar aos autos 

comprovante de endereço. Após, conclusos para apreciação. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036085-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE HILLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA OAB - MT0007671A (ADVOGADO(A))

HILOMAR HILLER OAB - MT0010768A (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: 

1036085-32.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARILENE HILLER 

REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 dias, para 

juntar aos autos documentos pessoais. Após, conclusos para apreciação. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001512-88.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIMO AGOSTINHO DOS SANTOS (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):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Número do Processo: 

1001512-88.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ROZIMO AGOSTINHO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar o atestado médico, 

sob pena de extinção. Transcorrido o prazo, imediata conclusão. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 8 de novembro de 2018. Wladys Roberto 

Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007990-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE ROSA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (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 Número do Processo: 

1007990-89.2018.8.11.0041 REQUERENTE: DANIELLE ROSA TEIXEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, justificar sua ausência na 

audiência, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo, imediata 

conclusão. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 8 de novembro de 2018. Wladys 

Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001712-95.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO TADEU SANT ANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103759/11/2018 Página 380 de 671



Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Número do Processo: 

1001712-95.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JUSCELINO TADEU SANT ANA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebo a 

justificativa de ausência à audiência de conciliação apresentada pela parte 

autora, bem como determino sua intimação para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, junte aos autos cópia legível dos documentos pessoais e 

comprovante de endereço. Redesigne-se a audiência de conciliação. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 8 de novembro de 2018. Wladys Roberto 

Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002410-38.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO PEREIRA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o embargos à 

execução e HOMOLOGA-SE o crédito da parte exequente no valor total de 

R$ 15.520,35 (quinze mil quinhentos e vinte reais e trinta e cinco 

centavos). Cumpra-se a Súmula Vinculante 47, do STF, em relação aos 

honorários. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, intime-se a parte exequente para que apresente a 

Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. E expeça-se o correspondente ofício requisitório, após, 

arquive-se com a baixa necessária. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 19 de agosto de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0503890-79.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO NERES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(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. 8 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504250-14.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ED CARLO DOS SANTOS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/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. 8 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503701-04.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA EMILIANA CAMPOS ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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. 8 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0503936-68.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA SANTANA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/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. 8 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000902-57.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZENI BRAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAM VAZ CURVO FILHO OAB - 376.417.191-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE JEAN KLEBER ALVES RIBEIRO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SALUSTRA GRACAS PADILHA DE CARVALHO OAB - MT12059/O 

(ADVOGADO(A))

 

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.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001159-48.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO COQUEIRO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINA DE CAMPOS RONDON OAB - MT22017/O (ADVOGADO(A))

LARISSA CAROLINA OLIVEIRA COQUEIRO ALVES OAB - MT18664/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, caso queira, IMPUGNAR a contestação, no prazo 

legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001531-31.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031/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. 8 de novembro de 2018
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504630-37.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR MIRANDA OTAVIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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. 8 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504459-80.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA LEITE BORGES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/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. 8 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001271-51.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DELWISON SEBASTIAO MAIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Número do Processo: 

1001271-51.2017.8.11.0001 REQUERENTE: DELWISON SEBASTIAO MAIA 

DA CRUZ REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Verifica-se que a parte autora nomeou equivocadamente de 'embargos de 

declaração' a petição com cópia do holerite (ID. 10309960), não havendo, 

portanto, qualquer providência a ser determinada por esse juízo. 

Certifique-se a tempestividade do recurso inominado. Se tempestivo, 

recebo-o no efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504616-53.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NALMIR DOS REIS CURY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-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. 8 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001968-09.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZAIL RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT0010444A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (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. 8 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001288-24.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357/O-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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. 8 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001030-77.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON ROBSON LIMA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT11415/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE OAB - RJ161187 

(ADVOGADO(A))

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT0013100A-O (ADVOGADO(A))

 

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. 8 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001030-77.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON ROBSON LIMA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT11415/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE OAB - RJ161187 

(ADVOGADO(A))

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT0013100A-O (ADVOGADO(A))

 

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. 8 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502912-39.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/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. 8 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002537-39.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ERNESTO MARTINS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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: 12/02/2019 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; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Designe-se audiência 

de conciliação. Cite-se o requerido, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. 

Proceda a secretaria retificação da autuação quanto a classe processual 

e identificação do Estado de Mato Grosso, a fim de permitir a citação 

válida. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto 

Freire do Amaral. Juiz de Direito. ”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502453-37.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILEIA PRADO DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT0004747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0502453-37.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: JOCILEIA PRADO DE ABREU 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Processe-se de 

acordo com o Provimento n.º 11/2017 -CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500519-10.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON BRASILINO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 

0500519-10.2015.8.11.0001 REQUERENTE: ELTON BRASILINO SANTANA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. Extrai-se do acórdão 

Num. 10932956 o seguinte dispositivo: “Desta feita, faz jus o recorrido a 

receber a aposentadoria por invalidez concedida em 25/11/2013 com 

proventos integrais, uma vez que restou comprovado que a sua 

inatividade se deu em virtude de acidente no trabalho, por consequência, 

merece o recebimento da diferença do subsídio recebido de modo 

proporcional.” O executado foi devidamente intimado para cumprir a 

obrigação de fazer consistente no pagamento dos proventos integrais de 

aposentadoria por invalidez na graduação de soldado, classe “C”, mas se 

manteve inerte, razão pela qual o exequente postula o cumprimento da 

obrigação de fazer. O artigo 537 do CPC autoriza a imposição de multa 

para compelir ao cumprimento da obrigação, o que no caso se verifica 

necessário ante a inércia do executado. Intime-se o executado executado 

encaminhando, em anexo, cópia do acórdão, para, no prazo de 30 dias, 

realizar a implantação da aposentadoria com proventos integrais na 

graduação de soldado, classe “C”, na forma determinada no acórdão, 

comprovando documentalmente nos autos, sob pena de multa fixa que 

arbitro em R$ 10.000,00, sem prejuízo das demais providências relativas à 

renitência quanto ao cumprimento do comando judicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001826-34.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 

1001826-34.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ISABELA CAROLINE FERREIRA 

MACHADO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de Ação de Execução ajuizada por ISABELA CAROLINE FERREIRA 

MACHADO em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO, mas que devido 

ao cadastro errôneo da 'classe' foi designada audiência de conciliação 

pelo sistema PJe. Ciente do equívoco a parte autora requereu o 

cancelamento da audiência e alteração do cadastro (Num. 14515729). 

Realizada a audiência e certificada a ausência da parte autora os autos 

vieram conclusos para análise (Num. 15880444). Decido. Tendo em vista 

que a execução contra a Fazenda Pública, fundada em título executivo 

extrajudicial deve observar o procedimento previsto no artigo 910, do CPC, 

a designação de audiência de conciliação não encontra amparo na lei, 

razão pela qual afasto a pena da contumácia e deixo de extinguir o 

processo sem resolução do mérito. Por corolário, determino o 

prosseguimento do feito com a citação da Fazenda Pública Estadual para, 

querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 910, caput, do Código de Processo Civil. Opostos os 

embargos e certificada sua tempestividade, intime-se a parte 

exequente/embargada para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para apreciação. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 8 de novembro de 2018. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0504117-46.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAVALARI E REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0504117-46.2015.8.11.0041 AUTOR(A): CAVALARI E REZENDE 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança proposta por Cavalari e 

Rezende Advogados Associados S/C em face do Estado de Mato Grosso. 

A parte autora requer[1] a reconsideração da decisão de id. 9558975, por 

meio da qual este juízo suscitou conflito de competência em face do juízo 

da 3ª Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá. Compulsando os autos verifica-se que a parte autora foi intimada 

para comprovar a qualificação como microempresa- ME ou empresa de 

pequeno porte-EPP[2], e se manifestou nos seguintes termos: 

“(...)CAVALLARI REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, já 

qualificados nos autos da AÇÃO MONITÓRIA, em epígrafe, que contende 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, por seu advogado infra 

assinado, vem à ilustre e honrosa presença de Vossa Excelência, 

manifestar-se face o despacho de fl., informando que o Autor, não se 
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trata de Empresa de Pequeno Porte, mais sim de uma sociedade civil de 

advogados, conforme se depreende do contrato social anexo junto à 

petição inicial, desta forma, o feito não poderia tramitar perante o juizado 

especial cível, devendo tramitar perante as varas especializadas de 

fazenda pública, diante da complexidade dos autos e em razão da Autor 

não se enquadrar nos moldes de micro empresa e empresas de pequeno 

porte.” (id. 3070017) – g.n. Nesse contexto, verifica-se que o conflito de 

competência foi suscitado considerando-se a própria alegação do autor 

de ´não se enquadrar nos moldes de micro empresa e empresas de 

pequeno porte”. Desse modo não há como reconsiderar a decisão haja 

vista que a decisão declinatória de competência[3], considera a natureza 

da ação e o valor da causa, contudo, sem observar que a empresa não se 

qualifica como ME ou EPP. Logo não se evidencia motivo que autorize 

reforma da decisão que suscita o conflito negativo de competência. Ante o 

exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Cumpra-se conforme 

determinado na decisão de id 9558975. Intime-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

Substituição Legal [1] Petição de id. 14130730. [2] Despacho de id 

1986278. [3] Decisão declinatória de competência id. 1501078.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002585-95.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALD APARECIDO NASCIMENTO SANTANA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002585-95.2018.8.11.0001 INTERESSADO: RONALD APARECIDO 

NASCIMENTO SANTANA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança com pedido de tutela de 

urgência . Indefiro o pedido de tutela cautelar de exibição de documento 

em razão da sua dispensabilidade face ao disposto no artigo 9º da Lei 

12.153/09. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o ESTADO DE 

MATO GROSSO, com as advertências legais e intime-se para apresentar a 

documentação de que disponha para o esclarecimento da causa (artigo 9º 

da Lei 12.153/2009). Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys 

Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010278-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS OAB - MT0014354A 

(ADVOGADO(A))

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini OAB - MT0008400A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1010278-10.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LILIAN VANESSA MENDONÇA 

PAGLIARINI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por LILIAN VANESSA 

MENDONÇA PAGLIARINI em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe. O pedido de tutela de urgência 

foi indeferido por ausência dos requisitos legais (Num. 13220630). 

Aportou aos autos pedido de extinção do feito, por perda do objeto (Num. 

14140618). É o breve relato. Decido. De acordo com o artigo 485, inciso 

VI, do CPC, o juiz deverá extinguir o processo, sem resolução de mérito, 

quando não concorrer qualquer dos pressupostos processuais, como a 

legitimidade das partes e o interesse processual. In casu, conforme a 

própria requerente afirmou que o interesse processual se esvaiu, a 

extinção do processo, sem resolução do mérito, é medida que se impõe. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, 

pela ausência de um dos pressupostos processuais, qual seja o interesse 

de agir. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença publicada no PJe. Intimem-se. Cuiabá, 8 de novembro de 2018. 

Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008501-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU VAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1008501-87.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ELIZEU VAZ DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Repetição de 

Indébito ajuizada por ELIZEU VAZ DA SILVA em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos qualificados nos autos em epígrafe. A parte 

autora desistiu da ação, postulando pela extinção do processo (Num. 

14183105). Decido. Nos termos do art. 200, § único, do CPC, a desistência 

da ação somente produz efeitos após a homologação judicial, sendo 

desnecessário o consentimento do requerido, ainda que tenha havido a 

citação, nos termos do Enunciado nº 90 do FONAJE. Inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO, por sentença, a desistência da ação, para que 

produza os seus jurídicos efeitos e, em consequência, JULGO extinto o 

processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC. 

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

publicada no PJe. Intimem-se. Cuiabá, 8 de novembro de 2018. Wladys 

Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1026440-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA & PUPIN LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILVA ALESSANDRA CAVALHEIRO OAB - MT0016448A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1026440-17.2017.8.11.0041 REQUERENTE: PAULA & PUPIN LTDA - ME 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. Trata-se de Ação Ordinária de 

Repetição de Indébito ajuizada por PAULA & PUPIN LTDA – ME em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados nos autos 

em epígrafe. Extrai-se do Termo de Audiência que a parte autora não 

compareceu à sessão de conciliação. É cediço que no sistema dos 

Juizados Especiais o comparecimento pessoal da parte autora à audiência 

é obrigatório, a teor do que dispõe o art. 51 da Lei nº 9.099/95, de maneira 

que a penalidade para o seu descumprimento é a extinção da ação. O 

Enunciado nº 20 do FONAJE estabelece que: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.”. Já o Enunciado nº 01 da Fazenda Pública 

dispõe que: “Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no 

que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro 

– Bonito/MS). Desse modo, nos Juizados Especiais, somente em hipóteses 

especialíssimas, quais sejam, aquelas que a própria lei confere a 

possibilidade de dispensa da audiência é que o juiz poderá fazê-lo. Há, 

ainda, a sanção pela contumácia, conforme o prescreve o Enunciado nº 

28 do FONAJE: “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.”. Ante 
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o exposto, face à ausência da parte autora PAULA & PUPIN LTDA - ME à 

audiência de conciliação, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do 

mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei nº 9099/95 c/c 27 da Lei nº 

12.153/2009, e condeno a requerente ao pagamento das custas 

processuais, por aplicação do Enunciado nº 28 do FONAJE. Sem 

honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença publicada no PJe. 

Intimem-se. Cuiabá, 8 de novembro de 2018. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1025658-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILSON TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1025658-10.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE WILSON TAVARES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Repetição de 

Indébito ajuizada por JOSÉ WILSON TAVARES em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO, ambos qualificados nos autos em epígrafe. A parte 

autora desistiu da ação, postulando pela extinção do processo (Num. 

14183452). Decido. Nos termos do art. 200, § único, do CPC, a desistência 

da ação somente produz efeitos após a homologação judicial, sendo 

desnecessário o consentimento do requerido, ainda que tenha havido a 

citação, nos termos do Enunciado nº 90 do FONAJE. Inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO, por sentença, a desistência da ação, para que 

produza os seus jurídicos efeitos e, em consequência, JULGO extinto o 

processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC. 

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

publicada no PJe. Intimem-se. Cuiabá, 8 de novembro de 2018. Wladys 

Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012256-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CDT TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAISSA MAFFESSONI OAB - MT0018436A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1012256-22.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CDT TRANSPORTES LTDA - 

ME REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação Anulatória ajuizada por CDT 

TRANSPORTES LTDA – ME em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. Extrai-se do Termo de Audiência que 

a parte autora não compareceu à sessão de conciliação. É cediço que no 

sistema dos Juizados Especiais o comparecimento pessoal da parte 

autora à audiência é obrigatório, a teor do que dispõe o art. 51 da Lei nº 

9.099/95, de maneira que a penalidade para o seu descumprimento é a 

extinção da ação. O Enunciado nº 20 do FONAJE estabelece que: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.”. Já o Enunciado nº 01 da 

Fazenda Pública dispõe que: “Aplicam-se aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais 

Cíveis” (XXIX Encontro – Bonito/MS). Desse modo, nos Juizados Especiais, 

somente em hipóteses especialíssimas, quais sejam, aquelas que a própria 

lei confere a possibilidade de dispensa da audiência é que o juiz poderá 

fazê-lo. Há, ainda, a sanção pela contumácia, conforme o prescreve o 

Enunciado nº 28 do FONAJE: “Havendo extinção do processo com base 

no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.”. Ante o exposto, face à ausência da parte autora CDT 

TRANSPORTES LTDA – ME à audiência de conciliação, JULGO EXTINTO o 

feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei nº 9099/95 

c/c 27 da Lei nº 12.153/2009, e condeno a requerente ao pagamento das 

custas processuais, por aplicação do Enunciado nº 28 do FONAJE. Sem 

honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença publicada no PJe. 

Intimem-se. Cuiabá, 8 de novembro de 2018. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016046-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA GOMES DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE LOPES SOARES OAB - MT25082/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1016046-14.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ELZA GOMES DE 

ALBUQUERQUE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexigibilidade de Contribuição Previdenciária c/c 

Restituição ajuizada por ELZA GOMES DE ALBUQUERQUE em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados nos autos em epígrafe. 

Extrai-se do Termo de Audiência que a parte autora não compareceu à 

sessão de conciliação. É cediço que no sistema dos Juizados Especiais o 

comparecimento pessoal da parte autora à audiência é obrigatório, a teor 

do que dispõe o art. 51 da Lei nº 9.099/95, de maneira que a penalidade 

para o seu descumprimento é a extinção da ação. O Enunciado nº 20 do 

FONAJE estabelece que: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.”. Já o Enunciado nº 01 da Fazenda Pública dispõe que: 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 

Bonito/MS). Desse modo, nos Juizados Especiais, somente em hipóteses 

especialíssimas, quais sejam, aquelas que a própria lei confere a 

possibilidade de dispensa da audiência é que o juiz poderá fazê-lo. Há, 

ainda, a sanção pela contumácia, conforme o prescreve o Enunciado nº 

28 do FONAJE: “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.”. Ante 

o exposto, face à ausência da parte autora ELZA GOMES DE 

ALBUQUERQUE à audiência de conciliação, JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução do mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei nº 9099/95 c/c 27 da 

Lei nº 12.153/2009, e condeno a requerente ao pagamento das custas 

processuais, por aplicação do Enunciado nº 28 do FONAJE. Sem 

honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença publicada no PJe. 

Intimem-se. Cuiabá, 8 de novembro de 2018. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000332-08.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ALVES BELONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO GOMES NERY OAB - MT2051/O (ADVOGADO(A))

WILSON BELONE OAB - MT19428/O (ADVOGADO(A))

JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS OAB - MT0008857A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1000332-08.2016.8.11.0001 REQUERENTE: IVAN ALVES BELONE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

Embargos de Declaração objetivando depurar suposto defeito contido na 
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sentença prolatada nos presentes autos eletrônicos. Fundamento e 

decido. Recurso não sujeito a preparo. Por tempestivo, conheço dos 

declaratórios. Cabem embargos de declaração quando houver na decisão 

impugnada obscuridade, contradição, omissão de ponto sobre o qual devia 

pronunciar-se o juiz ou erro material (art. 1.022 do CPC). Em que pesem os 

argumentos lançados na petição recursal, tenho que a referida 

insurgência não merece acolhimento. Isto porque, após a detida análise 

dos argumentos da parte embargante, infere-se que o seu intuito é 

modificar a decisão guerreada. Com efeito, ao analisar a sentença objeto 

dos embargos, observa-se que se encontra suficientemente 

fundamentada. Nesta toada, convém frisar que os embargos de 

declaração têm a finalidade de integração e não substituição ou 

rediscussão da decisão, devendo a irresignação da parte ser veiculada 

por meio do recurso adequado. A propósito: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE EXCLUIR 

CONDENAÇÃO POR LITGÂNCIA DE MÁ FÉ - TESES DEVIDAMENTE 

APRECIADAS - EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –IMPOSSIBILIDADE EMBARGOS 

IMPROVIDOS. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

329658620168110002/2018, Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

Relator Marcelo Sebastião, Julgado em 23/08/2018, Publicado no DJE 

23/08/2018) Diante do exposto, não vislumbrando defeito algum a ser 

depurado, REJEITO os embargos declaratórios opostos. P.R.I.C. 

Cuiabá/MT, 8 de novembro de 2018. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 03, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2018

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar a servidora Anselma Nancy Cajango Tarifa, matrícula 

nº 6055, como Gestora Judiciário Substituta, na 2ª Vara Criminal, no 

período de 06 a 09 de novembro de 2018, em razão do usufruto de licença 

médica do servidor Jaime de Souza Brito, matrícula nº 2298.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Edital

EDITAL N. 20/2018/DF - O JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais, 

considerando o disposto no Provimento 6/2014/CM, de 07.03.2014, e a 

decisão proferida em 26.10.2018 pelo Excelentíssimo Presidente do TJMT 

no Cia 0714082-76.2018, torna público para ciência dos interessados o 

RESUTADO FINAL DEFINITIVO DE CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 

HABILITADOS no processo seletivo de credenciamento de pessoas 

físicas na área de Psicologia e Serviço Social, para atuarem na Comarca 

de Rondonópolis-MT, de acordo com análise dos documentos previstos no 

Edital 008/2018/DF de 25 de maio de 2018, conforme segue:

* O Edital n° 20/2018/DF completo encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712777 Nr: 7860-46.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIZ PRATAVIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN JACKS REINHEIMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MARTINS LEMOS - 

OAB:7376/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILMAR ADRIANO PAZ 

MOURA - OAB:OAB/PR 80.779

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 137,76 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em uma única Guia, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51366 Nr: 4916-33.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AZOR DA SILVA CORREIA, 

MARIA ANTONIETA OTTOBONI CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

332,19 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 23,70 ao Cartório Distribuidor (não 

oficializado), esclarecendo que, para pagamento do FUNAJURIS, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes) e, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta 

corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 

Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na CNGC/MT e no 

Provimento nº 12/2017. Sendo mais de um processo, deverá ainda, o 

procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de forma 

individualizada, ou seja, um depósito/tranferência para cada processo, e 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, da Guia de 

Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706587 Nr: 1312-05.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS FARAH, CONSTRUTORA SERCEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO CAR PECAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MATTOS FELÍCIO - 

OAB:74441/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, FERNANDO TORBAY GORAYEB - OAB:7361/MT, 
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RAFAEL RODRIGUES RAMOS - OAB:17730/O, ROBERTO GORAYEB - 

OAB:OB/MT 4024-B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento do valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, 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. Deverá ainda, o procurador 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, de todos os 

comprovantes de depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267697 Nr: 1584-97.1992.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE AVELINO VENZON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPACEL COOPERATIVA AGROPECUARIA 

MISTA DO CERRADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO SOUBHIE - 

OAB:MT/5224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

332,45 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 77,24 ao Cartório Distribuidor (não 

oficializado), esclarecendo que, para pagamento do FUNAJURIS, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes) e, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta 

corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 

Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na CNGC/MT e no 

Provimento nº 12/2017. Sendo mais de um processo, deverá ainda, o 

procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de forma 

individualizada, ou seja, um depósito/tranferência para cada processo, e 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, da Guia de 

Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782031 Nr: 7016-91.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:MT/10962-B, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 3.928

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

34.605,14 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 101,13 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.: 771440 Nr: 2942-91.2015.811.0003

 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: SEBASTIÃO FAUSTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PATRICIA VILELA DO 

NASCIMENTO - OAB:15528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 137,76 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em uma única Guia, 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.: 451830 Nr: 7009-41.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA HELENA MOREIRA DA SILVA, DIONISIO 

FRANCISCO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 256,66 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em uma única Guia, 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 
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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.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 714513 Nr: 9724-22.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEDSON PEREIRA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR CAVAGLIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERSON CLAYTON 

PESTANA - OAB:16.728-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação do advogado da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar quanto o ofício de fl. 86.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 784686 Nr: 8031-95.2015.811.0003

 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: DOMANI LOCADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. MOREIRA COMÉRCIO(ESTOFADOS 

MOREIRA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, impugnar a 

Contestação de fls. 67/68.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 41729 Nr: 1651-23.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DIAS PEREIRA, IVANE DE CAMPOS 

MELO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232.070/SP, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SIVIERO BOTELHO DA 

SILVA - OAB:5929/MT, FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - 

OAB:5925/MT

 Dos advogados das partes executadas para, no prazo legal, 

manifestarem quanto a penhora realizada (fl. 338).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 355900 Nr: 10878-22.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar 

quanto a devolução da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 793931 Nr: 11860-84.2015.811.0003

 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: ANTONIA ANA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALEXANDRE PEREIRA DA 

COSTA, ESPÓLIO DE JULIETA PADUA DA COSTA, ZILENE MARQUES DOS 

SANTOS, LINDAURA PEREIRA DA COSTA, JOSE PEREIRA DA COSTA, 

ROGER LUIZ TAGLIARI, GENI FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELY ALVES FRANCO - 

OAB:OAB/MT 19891, VANDIR APOLINARIO FILHO - OAB:OAB/GO 

29.189A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:MT/6.534

 Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar 

quanto a certidão de fl. 91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 370576 Nr: 14996-41.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA PARANATINGA INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, JAIRO DIAS PEREIRA, IVANE DE CAMPOS MELO 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B, RONALDO BATISTA 

ALVES PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925/MT

 Intimação do advogado da parte exequente para, no prazo legal, 

manifestar quanto ao ofício de fl.390.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 812964 Nr: 511-50.2016.811.0003

 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: NATANIEL MARTINS DOS SANTOS FILHO, BSMDS, 

SIMONE SILVESTRE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E 

MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, LABORATÓRIO DE ANÁLISES 

CLÍNICAS UNIDOS S C LTDA (LABORATÓRIO SANTA CASA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - 

OAB:13068/MT, PIETRA PY ALBERS - OAB:14294, VINICIUS VARGAS 

LEITE - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358, SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 Intimação dos advogados das partes autoras para, no prazo legal, 

manifestar quanto a certidão do oficial de justiça de fl. 342.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 411018 Nr: 7073-56.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIANE MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J E VIANA & CIA LTDA ME, JANDER CLAUDIO 

FLORES DE ARAÚJO, JOSE FRAGA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT
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 Do advogado da parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar quanto ao petitório de fls. 157/158.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 820703 Nr: 3208-44.2016.811.0003

 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: AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VASNIR MACHADO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273843/SP, LEANDRO STOIANOV GIUNTOLI 

MURAKAMI - OAB:OAB/SP 373.568, MARINA PEPE RIBEIRO BARBOSA 

- OAB:OAB/SP 332.422, MICHAELIS DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP 342.040, PAULO FERNANDO LOPES DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/SP 305.877, RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARÃES 

RIBEIRO - OAB:OAB/SP 197.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARAES 

- OAB:OAB/MT6534

 Intimação dos advogados das partes para ciência da designação de 

audiência para o dia 22/01/2019, às 08:00 hrs, a ser realizada no juízo de 

V i lhena/RO,  nos  au tos  da  car ta  p reca tó r ia  de  n° 

7007633-82.2018.8.22.0014, oriunda dos autos 3208-44.2016.8.11.0003.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 756549 Nr: 11208-04.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIOMIR JOSE CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAP CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO VASCONCELOS 

LAVIGNE - OAB:115265

 Intimação do advogado do exequente, via DJE, sem que comprovasse o 

recolhimento da obrigação, nos termos da decisão de fl. 229.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 816775 Nr: 1835-75.2016.811.0003

 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: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORISVAL TOBIAS PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado do Autor, para no prazo de (5) cinco dias, manifeste sobre 

a certidão do Oficial de Justiça do Juízo Deprecado de fls. 64 verso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 36656 Nr: 6-22.1980.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMADEU ROSSI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SLEIMAN ALY DIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CAMILO DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:7043/MT, RAYRANA SANTANA FERREIRA - OAB:23945/B

 Intima-se os advogados da parte requerida para que procedam a retirada 

do Ofício 303/2018 para protocolo junto ao Cartório de Registro de Imoveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 813847 Nr: 832-85.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA DA SILVA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

DE CRÉDITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO MANOEL SILVA 

BEGA - OAB:OAB/PR 38266

 Intimação do advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar impugnação à Contestação de fls. 67/81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 726583 Nr: 7509-39.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGAS RIBEIRO E SILVA BONETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI CAETANO DE OLIVEIRA, SILVANO 

CARDOSO DA SILVA-ME (DRAGA OURO VERDE), SILVANO CARDOSO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:5179, GÉRSON CAMILO DE PAULA - OAB:OAB/MT5179, RAFAEL 

XAVIER DE PAULA - OAB:13969, RAFAEL XAVIER DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 13969, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:15.473/MT

 Dos advogados das partes para que, no prazo de 5 (cinco)dias, 

manifestem sobre a penhora e avaliação de fls. 308/309.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 798512 Nr: 13703-84.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTICAS DINIZ COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:291039/SP, DENISE RODEGUER - OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº13703-84/2015

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 08 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.: 340925 Nr: 9107-43.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): ADELICE LOPES FONTOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - OAB:15222, 

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA - OAB:21021/MT, 

JEANCARLO RIBEIRO - OAB:OAB/MT7179

 Intimação dos advogados das partes para no prazo legal trazer aos autos 

os dados bancários para efetuar o levantamento dos valores.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 816212 Nr: 1645-15.2016.811.0003

 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: ANDREIA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS SOARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MARCOS DE CAMPOS 

BATISTA - OAB:23457/GO

 Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 620/629.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 721752 Nr: 2775-45.2013.811.0003

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTINHO GONÇALVES RIBEIRO, CECILIA 

FERREIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GOMES DE SOUZA, BARBARA PEIXOTO 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:14885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 Do advogados dos requeridos para que, no prazo de 5 (cinco)dias, 

requeira o que de direito, tendo em vista o lapso do requerimento de 

dilação de prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 768911 Nr: 1673-17.2015.811.0003

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI, CAREN BERGAMASCHI 

MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12295

 Dos advogados das partes para que, no prazo de 5 (cinco)dias, 

requeiram o que de direito, nos termos do despacho de fl. 282.

 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 

13/11/2018, às 10 horas nos autos de carta precatória n. 

7009763-72.2018.8.22.0005 do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Ji-Paranao - RO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 771001 Nr: 2663-08.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI, CAREN BERGAMASCHI 

MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n.º 2663-08.2015

Ação: Execução

Exequente: Adriana Agrícola Ltda.

Executados: Leandro Mussi e Caren Bergamaschi Mussi.

Vistos, etc.

Intime-se o exequente para que, em 5 (cinco) dias, requeira o que de 

direito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis-Mt., 22/fevereiro/2.018

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 803612 Nr: 15788-43.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI, CAREN BERGAMASCHI MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE 

- OAB:OAB/MT12196

 Dos advogados das partes para cientificá-los sobre a parte dispositiva de 

decisão proferida em Embargos de Declaração: " Face ao exposto e 

princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo Improcedente os presentes 

embargos de declaração intentados por Leandro Mussi e Caren 

Bergamaschi Mussi, assim, via de consequência, mantenho a decisão 

(fls.217/220), em sua íntegra".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 824768 Nr: 4532-69.2016.811.0003

 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): JOANA DARC OZORIO NALESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar 

quanto a certidão de decurso de prazo de fl. 85.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 727531 Nr: 8402-30.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. D. COMÉRCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA RIZAN TRATORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar quanto a Contestação de fls. 112/113.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 803612 Nr: 15788-43.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI, CAREN BERGAMASCHI MUSSI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE 

- OAB:OAB/MT12196

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo 

Improcedente os presentes embargos de declaração intentados por 

Leandro Mussi e Caren Bergamaschi Mussi, assim, via de consequência, 

mantenho a decisão (fls.217/220), em sua íntegra.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis-Mt.,01/outubro/2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 735014 Nr: 14707-30.2013.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EUGENIO BONJOUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON LANDI, MARCIO LANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEFANO ULANDOWSKI - 

OAB:OAB/ PR5437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO FERRAZ DE 

ANDRADE - OAB:6973/MT, LUIZ LOPES BARRETO - OAB:OAB/PR 

23.516, TANIA VALERIA DE OLIVEIRA OLIVER - OAB:25554/PR

 Considerando que até a presente data não houve a publicação da 

decisão de fls. 302/306, impulsiono os autos para intimação das partes, 

para no prazo de 15 (quinze) dias manifestarem-se nos autos, requerendo 

o que de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003430-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CESAR OLIVEIRA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STAEL MARIA DA SILVA OAB - MT0009282S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1003430-24.2018 Ação: Cobrança do Seguro DPVAT Autor: Luis Cesar 

Oliveira Lopes Ré: Seguradora Líder S/A Vistos, etc... Luis Cesar Oliveira 

Lopes, com qualificação nos autos, ingressou com a presente ação em 

desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, com 

qualificação nos autos. Num primeiro momento foi determinada a emenda 

da inicial ID-13124218, não cumprindo o determinado, consoante informa a 

certidão ID-14782972, sobrevindo a sentença extintiva ID-15099189. Da 

decisão, o autor ingressou com recurso de apelação ID-15533548, 

vindo-me os autos concluso ID-16383637. D e c i d o: Dispõe o artigo 331 

do Código de Processo Civil que “Indeferida a petição inicial, o autor 

poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se”. 

Analisando a questão posta à liça, não vejo nenhum elemento plausível no 

sentido de que a decisão deva ser modificada, razão pela qual, 

mantenho-a. Com fulcro no § 1°, do artigo 331 do Código de Processo Civil, 

determino a intimação do réu para responder o recurso, querendo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 08/novembro/2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003839-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE CARVALHO TANAKA ARANTES (AUTOR(A))

HELENA ALMEIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIA CRISTINA TEIXEIRA (AUTOR(A))

BEMVINDA DIAS DOURADO (AUTOR(A))

ALZIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

VERONICE DE MELO BARBOSA (AUTOR(A))

ALESSANDRA MORAES DE FRANCA (AUTOR(A))

MARIA FERREIRA MESQUITA (AUTOR(A))

OSVALDO CUSTODIO DA SILVA (AUTOR(A))

ODETINA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

GUMERCINDO FERREIRA BARBOSA (AUTOR(A))

PEDRO ANTONIO GONCALVES DE ARAUJO (AUTOR(A))

VALDENY LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

ADEMAR RIBEIRO DE MATOS (AUTOR(A))

ELZA APARECIDA MANGANARO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

LEONILDA CARMEM LONGHI (AUTOR(A))

EVA PEREIRA MARQUES DE ARAUJO (AUTOR(A))

ADELINA ARAUJO BARRETO (AUTOR(A))

DEUSINA LIRA DE MATOS (AUTOR(A))

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

TIAGO TSUKAMOTO ARANTES (AUTOR(A))

ILDA LUIZA LONGHI (AUTOR(A))

FRANCISCO DAS CHAGAS DOURADO (AUTOR(A))

LUIZ GABRIEL DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo n° 1003839-97.2018 

Ação: Ordinária de Responsabilidade Obrigacional Autores: Veronice de 

Melo Barbosa e Outros Réu: Bradesco Seguros S/A Vistos, etc... Cristiane 

de Carvalho Tanaka Arantes e Outros, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressaram com “Embargos de Declaração’ 

pelos fatos narrados no petitório ID-15296815, vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O disposto no artigo 1022 

do Código de Processo Civil, dispõe que: “Caberá embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro 

material. Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto 

em nosso ordenamento jurídico possui um objetivo específico, sendo que 

os embargos de declaração prestam-se para complementar ou aclarar as 

decisões judiciais como um todo, quando nestas existirem pontos omissos, 

obscuros ou contraditórios. Torna-se importante anotar que a finalidade 

dos embargos de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura 

existentes nas decisões proferidas pelo magistrado, conforme ensina 

Bernardo Pimentel Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação 

rescisória, 2. ed., Belo Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305: "Os 

defeitos sanáveis por meio de embargos declaratórios podem constar de 

qualquer parte da decisão. Tanto o dispositivo como a fundamentação 

podem conter omissões, contradições e obscuridades. A ementa, que 

integra o acórdão por força do art. 563, também pode estar viciada. A 

contradição tanto pode ocorrer entre diferentes partes da decisão como 

no bojo de apenas uma delas. Com efeito, a contradição pode-se dar entre 

o relatório e a fundamentação, entre a fundamentação e o dispositivo, 

entre o dispositivo e a ementa, bem como entre tópicos da própria ementa, 

da fundamentação, do dispositivo e até mesmo do relatório." Caso 

inexistam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que 

se interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser 

utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, sendo 

que para tanto há o recurso próprio previsto na legislação. Analisando os 

fatos elencados pelos embargantes, vê-se sem sombra de dúvidas que os 

mesmos desejam modificar a decisão, o que não é possível, porque, tenho 

comigo que não há nenhum ponto obscuro ou omissão, devendo ser 

mantida em sua íntegra. “Não pode ser conhecido o recurso que, sob o 

rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida 

por outra. Os embargos declaratórios são apelo de integração não de 

substituição” (STJ – 1ª Turma. Resp. 15.774-0-SP, rel. Min. Humberto 

Gomes). Há que se esclarecer, ademais, os embargantes, em verdade, 

desejam obter a alteração do decisum, o que escapa aos estreitos limites 

dos declaratórios. Sobre o tema, Arakem de Assis, em sua obra Manuel 

dos Recursos, pondera com precisão que:“Evidentemente, os embargos 

de declaração não servem para reiterar o já decidido. É totalmente 

estranho aos embargos de declaração o escopo de julgar outra vez, 

repensar os termos do julgado anterior, percorrer todos os passos que 
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conduziram à formação do ato para chegar a idêntico resultado. Faltariam 

a tais embargos repristinatórios os defeitos contemplados no art. 535, I e II, 

que os tornam cabíveis. E, de acordo com a 1ª. Seção do STJ, o recurso 

vertido revelaria "o manifesto caráter infringente pretendido pelo 

embargante de novo julgamento da questão já decidida" (in MANUAL DOS 

RECURSOS; Editora Revista dos Tribunais; 3ª Edição; São Paulo - 2010; 

pág. 603). Firme em tais circunstâncias, os embargos de declaração, em 

homenagem aos limites traçados pela lei instrumental civil, não podem ter 

caráter infringente, sendo inábeis à rediscussão de parte da decisão 

desfavorável ao embargante. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, Julgo Improcedente os presentes embargos de 

declaração intentados por Cristiane de Carvalho Tanaka Arantes e Outros, 

assim, via de consequência, mantenho a decisão ID-15105666, em sua 

í n t e g r a .  P u b l i q u e - s e .  I n t i m e - s e .  C u m p r a - s e . 

Rondonópolis-Mt.,08/novembro/2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008175-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO APARECIDO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1008175-47.2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco RCI Brasil S/A 

Réu: Julio Aparecido Ferreira Vistos, etc... BANCO RCI BRASIL S/A, com 

qualificação nos autos, ingressara com a presente ação em desfavor de 

JULIO APARECIDO FERREIRA, com qualificação nos autos e após 

devidamente processado, requereu a desistência da ação id-15984794, 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O 

pedido formulado pela autora é pertinente, por isso, por isso, deve ser 

deferido, assim, homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 

200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. É certo que se o 

processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as 

despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu e, nesse 

sentido é a jurisprudência: “A parte que desiste da ação ou reconhece o 

pedido, pondo fim ao processo, responde pelos honorários de advogado” 

(STJ – 2a. Turma, Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 

1704.1995, p. 9575. Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito deve ser 

analisado à luz da regra contida no art. 90, do Novo Código de Processo 

Civil, que assim se expressa: "Proferida sentença com fundamento em 

desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e 

honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou 

reconheceu". Ou seja, na hipótese vertente, cabe ao autor, a obrigação de 

suportar a condenação no pagamento das custas processuais. Sobre o 

tema Yussef Said Cahali em sua obra “Honorários Advocatícios", Revista 

dos Tribunais, 3ª ed., p. 559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no 

direito anterior, a jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se 

no sentido de que seriam pagos os honorários de advogado pelo 

desistente, máxime quando operada a desistência após a contestação e já 

não podendo ser rejeitada, face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente 

com os princípios adotados, o novo Código de Processo solucionou de 

vez qualquer dúvida que pudesse remanescer a respeito: desde que o 

autor, ajuizando a ação e dela desistindo posteriormente, terá sido quem 

deu causa às despesas do processo, deve-se-lhe impor o encargo do 

pagamento das mesmas, incluindo-se os honorários de advogado da parte 

contrária. Quer o legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a 

desistência tenha o seu patrimônio desfalcado com o pagamento das 

despesas a que se viu compelido a contrair para se defender." Idêntica é 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus 

processual e se impõe quando há desistência da ação, 

independentemente das circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - 

REsp nº 417.033/PR - Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 

19.08.2002). Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios 

de direito atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o 

presente processo aforado por BANCO RCI BRASIL S/A, desfavor de 

JULIO APARECIDO FERREIRA, com qualificação nos autos e o faço com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas pelo 

autor Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve 

ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 

08/novembro/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007077-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDO FERREIRA GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1007077-27.2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Omni S/A Réu: Ronildo 

Ferreira Gonçalves Vistos, etc... OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, com qualificação nos autos, ingressara com a presente 

ação em desfavor de RONILDO FERREIRA GONÇALVES, com qualificação 

nos autos e após devidamente processado, requereu a desistência da 

ação id-16194027, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. 

D E C I D O: O pedido formulado pela autora é pertinente, por isso, por 

isso, deve ser deferido, assim, homologo a desistência da ação, para os 

fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. É 

certo que se o processo terminar por desistência ou reconhecimento do 

pedido, as despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu e, 

nesse sentido é a jurisprudência: “A parte que desiste da ação ou 

reconhece o pedido, pondo fim ao processo, responde pelos honorários 

de advogado” (STJ – 2a. Turma, Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha 

Martins, DJU 1704.1995, p. 9575. Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito 

deve ser analisado à luz da regra contida no art. 90, do Novo Código de 

Processo Civil, que assim se expressa: "Proferida sentença com 

fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do 

pedido, as despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu, 

renunciou ou reconheceu". Ou seja, na hipótese vertente, cabe ao autor, a 

obrigação de suportar a condenação no pagamento das custas 

processuais. Sobre o tema Yussef Said Cahali em sua obra “Honorários 

Advocatícios", Revista dos Tribunais, 3ª ed., p. 559-560, diz que: "Quanto 

à desistência, já no direito anterior, a jurisprudência, ressalvadas raras 

exceções, definira-se no sentido de que seriam pagos os honorários de 

advogado pelo desistente, máxime quando operada a desistência após a 

contestação e já não podendo ser rejeitada, face ao prejuízo causado ao 

réu. E, coerente com os princípios adotados, o novo Código de Processo 

solucionou de vez qualquer dúvida que pudesse remanescer a respeito: 

desde que o autor, ajuizando a ação e dela desistindo posteriormente, terá 

sido quem deu causa às despesas do processo, deve-se-lhe impor o 

encargo do pagamento das mesmas, incluindo-se os honorários de 

advogado da parte contrária. Quer o legislador, com isso, impedir que o 

beneficiado com a desistência tenha o seu patrimônio desfalcado com o 

pagamento das despesas a que se viu compelido a contrair para se 

defender." Idêntica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "A 

sucumbência é ônus processual e se impõe quando há desistência da 

ação, independentemente das circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª 

Turma - REsp nº 417.033/PR - Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 

19.08.2002). Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios 

de direito atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o 

presente processo aforado por OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, desfavor de RONILDO FERREIRA GONÇALVES, com 

qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Custas pelo autor Transitada em julgado e feitas 

as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 08/novembro/2.018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006087-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERSON JUNIO PEREIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1006087-36.2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Administradora de 

Consórcio Nacional Honda Réu: Weverson Junio Pereira Ribeiro Vistos, 

etc... ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA, com 

qualificação nos autos, ingressara com a presente ação em desfavor de 

WEVERSON JUNIO PEREIRA RIBEIRO, com qualificação nos autos e após 

devidamente processado, requereu a desistência da ação id-15338797, 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O 

pedido formulado pela autora é pertinente, por isso, por isso, deve ser 

deferido, assim, homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 

200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. É certo que se o 

processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as 

despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu e, nesse 

sentido é a jurisprudência: “A parte que desiste da ação ou reconhece o 

pedido, pondo fim ao processo, responde pelos honorários de advogado” 

(STJ – 2a. Turma, Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 

1704.1995, p. 9575. Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito deve ser 

analisado à luz da regra contida no art. 90, do Novo Código de Processo 

Civil, que assim se expressa: "Proferida sentença com fundamento em 

desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e 

honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou 

reconheceu". Ou seja, na hipótese vertente, cabe ao autor, a obrigação de 

suportar a condenação no pagamento das custas processuais. Sobre o 

tema Yussef Said Cahali em sua obra “Honorários Advocatícios", Revista 

dos Tribunais, 3ª ed., p. 559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no 

direito anterior, a jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se 

no sentido de que seriam pagos os honorários de advogado pelo 

desistente, máxime quando operada a desistência após a contestação e já 

não podendo ser rejeitada, face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente 

com os princípios adotados, o novo Código de Processo solucionou de 

vez qualquer dúvida que pudesse remanescer a respeito: desde que o 

autor, ajuizando a ação e dela desistindo posteriormente, terá sido quem 

deu causa às despesas do processo, deve-se-lhe impor o encargo do 

pagamento das mesmas, incluindo-se os honorários de advogado da parte 

contrária. Quer o legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a 

desistência tenha o seu patrimônio desfalcado com o pagamento das 

despesas a que se viu compelido a contrair para se defender." Idêntica é 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus 

processual e se impõe quando há desistência da ação, 

independentemente das circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - 

REsp nº 417.033/PR - Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 

19.08.2002). Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios 

de direito atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o 

presente processo aforado por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

NACIONAL HONDA, desfavor de WEVERSON JUNIO PEREIRA RIBEIRO, 

com qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil. Custas pelo autor Transitada em julgado e 

feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 08/novembro/2.018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006034-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA CORREA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1006034-55.2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco J. Safra S/A 

Réu: Claudia Correa dos Santos Vistos, etc... BANCO J. SAFRA S/A, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente ação em 

desfavor de CLAUDIA CORREA DOS SANTOS, com qualificação nos 

autos, e após devidamente processado, sobreveio o pedido de extinção 

id-15654328, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C 

I D O: Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos proposta por BANCO J. SAFRA S/A, 

em desfavor de CLAUDIA CORREA DOS SANTOS, todos com qualificação 

nos autos. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre 

as partes, julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do 

artigo 487, inciso III, letra “b” do Código de Processo Civil, expedindo-se o 

necessário. Custas pela ré. Transitada em julgado e feitas as anotações 

de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-Mt, 08/novembro/2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª. Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003245-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE APARECIDA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1003245-83.2018 Ação: Reintegração de Posse Autor: Banco Santander 

Brasil S/A Ré: Janete Aparecida dos Santos Vistos, etc... BANCO 

SANTANDER BRASIL S/A, com qualificação nos autos, ingressara com a 

presente ação em desfavor de JANETE APARECIDA DOS SANTOS, com 

qualificação nos autos e após devidamente processado, requereu a 

desistência da ação id-16115965, vindo-me os autos conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: O pedido formulado pela autora é 

pertinente, por isso, por isso, deve ser deferido, assim, homologo a 

desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. É certo que se o processo terminar por 

desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu e, nesse sentido é a jurisprudência: 

“A parte que desiste da ação ou reconhece o pedido, pondo fim ao 

processo, responde pelos honorários de advogado” (STJ – 2a. Turma, 

Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 1704.1995, p. 9575. 

Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito deve ser analisado à luz da regra 

contida no art. 90, do Novo Código de Processo Civil, que assim se 

expressa: "Proferida sentença com fundamento em desistência, em 

renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". Ou seja, 

na hipótese vertente, cabe ao autor, a obrigação de suportar a 

condenação no pagamento das custas processuais. Sobre o tema Yussef 

Said Cahali em sua obra “Honorários Advocatícios", Revista dos Tribunais, 

3ª ed., p. 559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no direito anterior, a 

jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se no sentido de que 

seriam pagos os honorários de advogado pelo desistente, máxime quando 

operada a desistência após a contestação e já não podendo ser rejeitada, 

face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente com os princípios adotados, 

o novo Código de Processo solucionou de vez qualquer dúvida que 

pudesse remanescer a respeito: desde que o autor, ajuizando a ação e 

dela desistindo posteriormente, terá sido quem deu causa às despesas do 

processo, deve-se-lhe impor o encargo do pagamento das mesmas, 

incluindo-se os honorários de advogado da parte contrária. Quer o 

legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a desistência tenha o 

seu patrimônio desfalcado com o pagamento das despesas a que se viu 

compelido a contrair para se defender." Idêntica é a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus processual e se 

impõe quando há desistência da ação, independentemente das 

circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - REsp nº 417.033/PR - 

Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 19.08.2002). Face ao exposto, 

o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie 

JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o presente processo aforado 

por BANCO SANTANDER BRASIL S/A, desfavor de JANETE APARECIDA 

DOS SANTOS, com qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 
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485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas pelo autor Transitada 

em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, 

arquive-se.  Publ ique-se.  In t ime-se.  Cumpra-se.  Roo-Mt. , 

08/novembro/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002117-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVANGELINA ALMEIDA DE MENEZES BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002117-62.2017 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autora: Evangelina Almeida de Menezes Borges Réus: Banco BMG S/A e 

Outro Vistos, etc... EVANGELINA ALMEIDA DE MENEZES BORGES, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo 

com a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais' em desfavor de BANCO BMG S/A e 

BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, aduzindo: “Que, não sabe precisar em 

qual ano realizou os primeiros empréstimos consignados junto à primeira 

ré, sabendo apenas que eram dois; que, no mês de setembro de 2015, 

procurou novamente a empresa ré com finalidade de contrair mais um 

empréstimo, falando com um tal de Carlos, o qual fez uma simulação à 

contratação e informou-lhe que não tinha margem para descontos; que, 

pediu que deixasse cópia dos documentos pessoais, ainda que assinasse 

o contrato em branco, que ele iria verificar com a matriz a possibilidade de 

realizar o empréstimo; que, dias após dirigiu-se ao Banco, dizendo que 

não mais tinha interesse no empréstimo, pedindo a Carlos os documentos; 

que, o preposto do Banco entregou apenas uma via do contrato 

anteriormente assinado em branco; que, tempos depois, tomou 

conhecimento que haviam descontos em sua conta, verificando que havia 

um empréstimo, pois foi realizada uma operação financeira com a 

liberação do valor total de R$ 23.910,04; que, a autora nunca teve 

conhecimento e muito menos utilizou mencionado valor; que, já pagou de 

forma indevida 17 parcelas e ainda restam 79 a vencer, sendo que não 

realizou a contratação do refinanciamento; que, inexiste negócio jurídico e, 

via de consequência há ocorrência do dano moral, pois os réus 

aproveitaram-se da pouca instrução da autora e sua idade avançada para 

simplesmente fraudar o contrato, postulando a indenização no importe de 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e R$ 30.768,64, na repetição do 

indébito, assim, requer a procedência da ação, com a condenação dos 

réus nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o 

valor de R$ 80.768,64 (oitenta mil, setecentos e sessenta e oito reais, 

sessenta e quatro centavos), postulando a ação sob o manto da 

assistência judiciária”. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi 

indeferido, não sobrevindo nenhum recurso, bem como designada 

audiência de conciliação, a qual se realizou, não se obtendo êxito. 

Devidamente citados, contestaram o pedido, onde procuram rebater os 

argumentos levados a efeito pela autora, dizendo: “Banco BMG S/A – que, 

inexiste qualquer vício de consentimento que possa implicar na anulação 

do que foi pactuado; que, não há que se falar em falta de ciência ou de 

dificuldade de entendimento e compreensão das cláusulas contratuais, em 

razão do contrato em tela ter sido devidamente assinado pela autora; que, 

deixa de colacionar documentos à sua inicial que seriam imprescindíveis 

ao deslinde da controvérsia; que, no caso não há que se falar em dano 

moral, bem como em devolução em dobro dos valores cobrados. Banco 

Itaú Consignados S/A – que, o contrato foi celebrado em 17 de outubro de 

2014, no valor de R$ 7.667,72, a ser quitado em 96 parcelas de R$ 219,22; 

que, do valor contratado foi deduzida a quantia de R$ 6.286,28, para 

quitação do saldo devedor; que, em data de 14 de outubro de 2015, novo 

contrato no valor de R$ 23.910.04, a ser quitado em 96 parcelas de R$ 

685,74, mediante desconto em benefício previdenciário; que, do valor foi 

deduzida a quantia de R$ 18.930,48, para quitação do saldo devedor, 

restando o valor de R$ 4.976,56. Que, o ajuizamento da presente ação se 

deu em 06 de abril de 2017, data em que havia corrido o desconto de 29 

parcelas, assim, não é crível alguém que não contraiu a dívida tenha 

esperado tanto tempo para reclamar em juízo; que, no caso não há que se 

falar em dano moral ou material, eis que o obrou segundo o contrato, 

assim, requerem a improcedência da ação, com a condenação da autora 

nos ônus da sucumbência. Juntam documentos”. Sobre as contestações, 

manifestou-se a autora. Foi determinada a especificação das provas, bem 

como designado dia e horário para instrução, a qual se realizou, sendo 

tomado o depoimento pessoal da autora e, em alegações finais, as partes 

reprisaram as teses anteriormente esposadas, vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Evangelina Almeida de 

Menezes Borges aforou a presente ação declaratória de inexistência de 

Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais em 

desfavor de Banco BMG S/A e Banco Itaú Consignado S/A, porque, 

segundo a inicial, mantinha com o primeiro réu relacionamento comercial, 

onde foram firmados dois contratos de empréstimo consignado e, no mês 

de setembro de 2015, quando de sua estada junto à agência do Banco 

BMG S/A, a fim de conseguir novo empréstimo, assinou contrato em 

branco, o qual redundou no empréstimo de R$ 23.910,04 (vinte e três mil, 

novecentos e dez reais, quatro centavos), dividido em 96 (noventa e seis) 

parcelas no valor mensal de R$ 685,74 (seiscentos e oitenta e cinco reais, 

setenta e quatro centavos), à sua revelia, dizendo mais que já quitara (17) 

dezessete parcelas, assim, tem experimentado dissabor e contratempo, 

bem como danos de ordem material. Analisando os argumentos de fato e 

de direito deduzidas pela parte autora e diante das provas trazidas à 

colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, 

em que pese a versão trazida na peça de ingresso, entendo que não há 

provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato 

narrado na exordial, deve ser debitado às empresas rés. No caso em 

desate, nenhuma dúvida existe de que entre as partes houve 

relacionamento comercial, todavia, não há prova alguma de que as 

empresas rés tenham prestado serviços que deixassem a desejar. Afirma, 

em sua peça madrugadora que quando de sua estada na agência 

bancária do primeiro réu em busca de empréstimo consignado, assinou 

documentos em branco a pedido de um senhor chamado de Carlos. 

Assinado o documento, deixou-o a cargo do preposto do Banco, sendo 

que mais tarde fora preenchido à sua revelia, gerando um empréstimo no 

valor de R$ 23.910,04 (vinte e três mil, novecentos e dez reais, quatro 

centavos). Os réus, quando ofertaram suas peças de bloqueio dão 

versão diametralmente diferente, asseverando que o contrato firmado pela 

autora não contém nenhum vício de consentimento, portanto, válido. 

Frisa-se que a pretensão inicial não merece acolhida. É que, embora a 

autora tenha afirmado, na peça vestibular, que o contrato de 

financiamento foi assinado em branco, não cuidou de fazer prova de tal 

alegação. Com efeito, a prova produzida nos autos não se presta à 

comprovação do alegado na inicial, no sentido de que o contrato de 

financiamento teria sido assinado em branco pela autora, ônus que lhe 

incumbia, a teor do disposto no artigo 373 I do Código de Processo Civil. A 

respeito da distribuição do ônus da prova, leciona Cândido Rangel 

Dinamarco: O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da 

prova pelo modo que está no art. 333 do Código de Processo Civil, porque 

o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso. (in 

Instituições de Direito Processual Civil; v. III. 2ª ed.: Ed. Melhoramentos; São 

Paulo; 2002; p. 73). Nesse sentido a jurisprudência: “EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE 

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ASSINATURA DO CONTRATO EM BRANCO. 

SITUAÇÃO INDEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 

AUTORIZAÇÃO. TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO. LEGALIDADE. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO NA FORMA 

SIMPLES. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. - Não se 

conhece, de parte, do recurso que não foi objeto de impugnação 

específica (art. 514, II do CPC); - Incumbe ao apelante comprovar que 

assinou o contrato em branco com a inclusão de cláusulas bancárias 

unilateralmente, porquanto não se pode exigir do banco o ônus da prova 

de fato negativo; - Lícita a cobrança da taxa de abertura de crédito, eis 

que visa remunerar à instituição financeira pelas despesas advindas com 
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a concessão do empréstimo; - A repetição de indébito somente é 

autorizada em caso de comprovação de má-fé; - Recurso improvido. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.760243-7/001, Relator(a): Des.(a) 

Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2013, 

publicação da súmula em 24/06/2013) “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ASSINATURA EM BRANCO. NÃO 

COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. 

TARIFA DE CADASTRO E TAXA DE SERVIÇO DE TERCEIROS. 

ABUSIVIDADE RECONHECIDA. - A alegação do recorrente no sentido de 

que haveria assinado o contrato em discussão em branco não restou 

demonstrada, não sendo possível aferir seu desconhecimento quanto aos 

termos do empréstimo contraído. - Em relação à cobrança da TAC, já me 

posicionei quando do julgamento da apelação n. 1.0672.09.386379-9/001, 

afirmando a ilegalidade de sua cobrança, na medida em que se trata de 

custo relativo à atividade do Banco, que não pode ser transferida para o 

consumidor. - Quanto aos denominados "serviços de terceiros", 

perfilho-me com o entendimento já esposado por este eg. Tribunal de que 

"é iníqua a cláusula que prevê a cobrança de taxa de abertura de crédito e 

serviços de terceiros, posto que não corresponde à remuneração de 

nenhum serviço prestado pelo banco" (Autos n. 1.0672.08.318375-2/002 - 

Relator(a) SELMA MARQUES - DJMG de10/09/2010). De fato, sequer é 

possível aferir a quais serviços corresponderia tal tarifa bancária 

incidente no contrato, sendo tal fato sequer esclarecido na contestação 

apresentada pela instituição financeira. (TJMG - Apelação Cível 

1.0144.10.004013-4/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2013, publicação da súmula em 

03/05/2013) Ad argumentam, mesmo em se considerando ter sido o 

contrato assinado em branco, tem-se que tal circunstância não é apta a, 

por si só, macular de nulidade a avença, entendendo-se que, nessa 

hipótese, um dos contratantes outorgou mandato tácito ao outro, 

conferindo-lhe poderes para preenchê-lo, sendo necessária a 

comprovação de que este agiu de má-fé ou com abuso no preenchimento 

posterior, para que o ajuste seja tido como nulo de pleno direito. Nessa 

direção, é a orientação jurisprudencial, especialmente do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Minas Gerais: “APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE 

DESCONTO DE CHEQUES E DUPLICATAS - ALEGAÇÕES DE COBRANÇA 

DE ENCARGOS INDEVIDOS E ABUSO DE CONFIANÇA NÃO 

COMPROVADAS - COBRANÇA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA. Não tendo 

a Apelante apresentado qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo 

do direito do Apelado, portanto, não havendo qualquer resistência robusta 

o suficiente a obstar a procedência do pedido de cobrança dos valores 

constantes na inicial e estando a exordial devidamente instruída, 

vislumbra-se impertinente a resistência apresentada quanto ao pagamento 

de seus débitos. Inexistindo comprovação de que o documento 

supostamente assinado em branco foi preenchido com valor distinto do 

pactuado, não merece prosperar a alegação de abuso de confiança. 

Ademais, mister salientar que a assinatura de documento em branco não 

implica a sua descaracterização, porquanto o devedor, ao assim 

proceder, outorga mandato tácito para que o credor o faça. Destarte, em 

face da necessidade de se garantir segurança e estabilidade nas 

relações, admite-se a validade dos títulos completados pelo próprio credor, 

desde que este proceda dentro dos limites pactuados, agindo de boa-fé. 

Recurso não provido. (TJMG, Apelação Cível 1.0702.07.401108-2/001, Rel. 

Des.(a) Veiga de Oliveira, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2012, 

publicação da súmula em 04/09/2012) “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO 

ASSINADO EM BRANCO. PREENCHIMENTO ABUSIVO. NÃO 

COMPROVAÇÃO. 1. Em princípio, não há ilegalidade no simples 

preenchimento posterior do contrato de renegociação de dívidas assinado 

em branco pelos devedores solidários, desde que mantenha relação de 

coincidência com o negócio jurídico que a motivou, como condição de sua 

validade como título executivo extrajudicial. 2. Para que fosse declarada a 

invalidade do contrato assinado em branco, os autores deveriam ter 

comprovado que o réu o preencheu de forma abusiva ou imbuído de 

má-fé, o que não foi feito. 3. Não demonstrada qualquer abusividade ou 

má-fé no preenchimento do contrato, deve o mesmo ser mantido em todos 

os seus termos, não havendo se falar em inscrição irregular do nome dos 

autores nos órgãos de restrição ao crédito, eis que os mesmos 

e n c o n t r a m - s e  i n a d i m p l e n t e s .  ( T J M G ,  A p e l a ç ã o  C í v e l 

1.0145.06.330454-0/001, Rel. Des. Wagner Wilson, 16ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 24/03/2010, publicação da súmula em 16/04/2010) No caso 

vertente, além de inexistirem provas de ter o contrato sido assinado em 

branco, também não há demonstração de ter a instituição financeira 

atuado com má-fé ou abusividade na contratação, tudo não passando de 

meras alegações da autora. Ademais, no caso em desate, o ônus da 

prova estava a cargo da autora, uma vez que se referia a vício de 

consentimento, não centrando aos autos nenhum adminículo de prova a 

respaldar a pretensão, deve responder por sua desídia. É cediço que 

incumbe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. O 

processo se rege pelo princípio da verdade real, por meio do qual, 

procura-se um juízo de extrema probabilidade de existência ou 

inexistência dos fatos, obrigando às partes utilizarem de suas faculdades 

processuais, cumprindo ao autor demonstrar em a existência do ato ou 

fato por ele descrito na inicial e ao réu a prova de que destas alegações 

não decorrem as consequências pretendidas pela parte contrária. Sobre a 

questão, a doutrina explica: "A regra que impera mesmo em processo é de 

que 'quem alega o fato deve prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes 

no processo. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência de 

fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a 

quem alega, dele é o ônus da prova" Ernane Fidélis dos Santos. Manual de 

Direito Processual Civil, vol. I, pág. 424. Sobre a matéria, eis a 

jurisprudência: "INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE SUA EXISTÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO. Para a 

procedência do pedido de dano moral, deverá o autor comprovar que ele 

ultrapassou o patamar dos meros aborrecimentos e desgastes normais 

advindos de qualquer relação comercial, abalando-lhe o crédito, ou 

colocando-o em situação difícil com os seus credores, a ponto de 

atingir-lhe a moral e a honra." (TJMG - Apelação Cível N° 

1.0024.04.256160-5/001 - Desª. Selma Marques - 11ª Câmara Cível - 

19/12/07) Desta forma, não tendo a autora comprovado de forma 

escorreita o vício na formação do contrato que deu razão ao empréstimo, 

não deve prevalecer o pedido de declaração de inexistência do débito, e, 

via de consequência, não há que se falar em dano moral, bem como em 

repetição do indébito. Ao derradeiro, o pedido de condenação por litigância 

de má fé levado a efeito pela empresa ré, a meu ver, não tem como vingar. 

É cediço que o conceito de lide temerária é extremamente vago, mas 

pode-se assim dizer da ação que alguém propõe com má-fé, sem legítimo 

interesse moral e econômico ou sem justa causa, causando danos à outra 

parte indevidamente chamada a juízo, caracterizando-se em abuso de 

direito, no caso, abuso de direito processual. Assim, no conceito de lide 

temerária encontram-se presentes a idéia de abuso de direito processual 

e de litigância de má-fé, sendo esta, a má-fé, o ânimo doloso de quem age 

ilicitamente, sabendo que viola os direitos de terceiros e transgride as 

disposições da lei. O artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe que se 

reputa litigante de má-fé aquele que proceder de modo temerário em 

qualquer incidente ou ato do processo. Entendo que para a ocorrência da 

má-fé, imprescindível que se comprove que a atitude da parte 

enquadra-se em alguma daquelas hipóteses preceituadas nos incisos do 

art. 80 do CPC. É preciso que o litigante adote, intencionalmente, conduta 

maliciosa e desleal, com o fito de prejudicar a parte adversa. A propósito, 

veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO. 

PRESSUPOSTOS. I - Entende o Superior Tribunal de Justiça que o artigo 17 

da Código de Processo Civil, ao definir os contornos dos atos que 

justificam a aplicação de pena pecuniária por litigância de má-fé, 

pressupõe o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, 

manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, 

inobservado o dever de proceder com lealdade.II - Na interposição de 

recurso previsto em lei, cujos defeitos se devem à inequívoca inaptidão 

técnica do patrono da parte, não se presume a má-fé, para cujo 

reconhecimento seria necessária a comprovação do dolo da parte em 

obstar o trâmite do processo e do prejuízo da parte contrária, em 

decorrência do ato doloso. Recurso conhecido e provido". (STJ - 3ª 

Turma, REsp 418.342-PB, rel. Min. Castro Filho, j. 11.6.02, deram 

provimento, v.u., DJU 5.8.02, p. 337) "(...) Para a condenação em litigância 

de má-fé, faz-se necessária a prova do dolo da parte no entravamento da 

tramitação processual, manifestado por conduta intencionalmente 

maliciosa e temerária, o que não restou evidenciado, de forma inconteste, 

nos autos.(..) (TJMG-AC 018.941-2-Rel. Des. Eduardo Marine da Cunha) 

Nesta seara, no meu sentir não agiu a parte autora com o intuito doloso 

específico de prejudicar a parte contrária pois, na tese utilizada em sua 

inicial, apenas utilizou-se dos meios jurídicos postos a seu dispor na 

defesa de seus interesses, sem excessos, debalde tenha restado 

infrutífera sua pretensão. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória 
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de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por 

Danos Morais" promovida por EVANGELINA ALMEIDA DE MENEZES 

BORGES, com qualificação nos autos em desfavor de BANCO BMG S/A e 

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, com qualificação nos autos, condenando 

a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à ação, devendo 

ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo 

Civil, ratificando a decisão ID-6117613. Transitada em julgado e feitas as 

anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 08/novembro/2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002048-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA SPERBER BAIA CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-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))

 

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: 1002048-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA SPERBER BAIA CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-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))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005748-48.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA PERUZZOLO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005748-48.2016.8.11.0003; Valor 

causa: R$ 91.690,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[FINANCIAMENTO DE PRODUTO, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE 

CONTRATO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

TRANSPORTADORA PERUZZOLO LTDA - ME Parte Ré: RÉU: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos etc. Ressai dos autos que as partes entabularam 

acordo, 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): “487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - 

homologar: (...) b) a transação; (...)”. Com efeito, diante da regularidade 

dos termos da avença entabulada pelas partes, HOMOLOGO O ACORDO 

FORMULADO e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos 

do art. 487, III, “b”, da Lei 13.105/15. Ficam as partes dispensadas do 

pagamento de eventuais custas processuais remanescentes, nos termos 

do art. 90, § 3°, do CPC/15. Honorários na forma pactuada. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 02 de 

maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005748-48.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA PERUZZOLO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005748-48.2016.8.11.0003; Valor 

causa: R$ 91.690,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[FINANCIAMENTO DE PRODUTO, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE 

CONTRATO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

TRANSPORTADORA PERUZZOLO LTDA - ME Parte Ré: RÉU: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos etc. Ressai dos autos que as partes entabularam 

acordo, 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): “487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - 

homologar: (...) b) a transação; (...)”. Com efeito, diante da regularidade 

dos termos da avença entabulada pelas partes, HOMOLOGO O ACORDO 

FORMULADO e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos 

do art. 487, III, “b”, da Lei 13.105/15. Ficam as partes dispensadas do 

pagamento de eventuais custas processuais remanescentes, nos termos 

do art. 90, § 3°, do CPC/15. Honorários na forma pactuada. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 02 de 

maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010442-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DA SILVA (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))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

certifico que não há, nestes autos, valor depositado, conforme informado 

pela parte autora ID 14332749, dessa forma, IMPULSIONO o presente feito 

INTIMANDO o procurador da parte autora para, no prazo legal, 

MANIFESTAR devendo, para tanto, requerer o que entender de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1001339-29.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o presente feito INTIMANDO o procurador da parte requerida 

para, no prazo legal, MANIFESTAR acerca da petição ID 16294729 e 
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documentos.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004249-29.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEWLLA GABRIELLY APARECIDA RIBEIRO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE DE SOUZA OAB - GO7777 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEYLLON RIBEIRO SANTOS (RÉU)

NILVA RIBEIRO SANTOS (RÉU)

MAURINDA FERREIRA DE SANTANA (RÉU)

NELSON ROBERTO MESQUITA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSENILDO SANTOS RODRIGUES OAB - MT22474/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004249-29.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: REINTEGRAÇÃO / 

MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)/[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: NEWLLA GABRIELLY 

APARECIDA RIBEIRO SANTOS Parte Ré: RÉU: NILVA RIBEIRO SANTOS, 

NEYLLON RIBEIRO SANTOS, NELSON ROBERTO MESQUITA, MAURINDA 

FERREIRA DE SANTANA Vistos etc. Intime-se a parte autora para 

apresentar réplica à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 351 do Novo Código de Processo Civil. A demandante 

deverá, no mesmo prazo, excluir a petição constante no ID 12726067, uma 

vez que se refere aos autos de n. 1009971-10.2017.811.0003, em trâmite 

na 2ª Vara de Família e Sucessões desta comarca. Tudo cumprido, 

conclusos. RONDONÓPOLIS, 25 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003934-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE RAMALHO GERINO OAB - MT5614/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZETE INES VENDRUSCOLO GARBIN (EXECUTADO)

DENIS CANOVA (EXECUTADO)

TARCISIO ANOR GARBIN (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 Carta Precatória ID 14330909 

devendo, para tanto, requerer o que entender de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004349-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RIGATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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 

DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, no prazo de 05 (cinco) dias, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO, nos moldes do artigo 485, III do CPC, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004134-08.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A C COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EUFRASIA CARDOSO (RÉU)

JOSE DONIZETE RODRIGUES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BEATRIZ GOMES PEREIRA OAB - GO38958 (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: 1004134-08.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A C COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EUFRASIA CARDOSO (RÉU)

JOSE DONIZETE RODRIGUES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BEATRIZ GOMES PEREIRA OAB - GO38958 (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: 1004134-08.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A C COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EUFRASIA CARDOSO (RÉU)

JOSE DONIZETE RODRIGUES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BEATRIZ GOMES PEREIRA OAB - GO38958 (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001434-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS RODRIGUES DE MORAIS (REQUERIDO)

 

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 do r. Despacho e documentos IDs 

12879943 e 13153641 devendo, para tanto, requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005939-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO SILVA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO(A))

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL 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, acerca da 

devolução de correspondencia ID 13366449.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009766-78.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES NOGUEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO OAB - MT0015528A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que se manifeste sobre a petição e 

documentos ID 13306984 e 13306998, requerendo o que de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001636-36.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001636-36.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000470-66.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BORTOLOTTI DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MXM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILENE DOS REIS MAIA OAB - MT0015994A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000470-66.2016.8.11.0003; Valor 

causa: R$ 46.098,30; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CHEQUE]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: MARCOS BORTOLOTTI DA SILVA Parte Ré: EXECUTADO: 

MXM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME Vistos etc. Ressai dos 

autos que a parte autora ingressou com pedido de desistência da ação. 

Dispõe o artigo 485 da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil), em 

seu inciso VIII: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - 

homologar a desistência da ação; (...)" Ante o exposto, em cumprimento 

aos limites procedimentais da Lei nº 13.105/15, HOMOLOGO, por 

sentença, a manifestação de desistência da ação exteriorizada pela parte 

autora. Via de consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso 

VIII, da Lei nº 13.105/15. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor do 

patrono do requerido, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC. No entanto, como 

o autor é beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito fica 

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, inc. VI e art. 98, §3º do novo CPC). Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se, com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 24 de abril de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 709506 Nr: 4432-56.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIFERTIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, 

RUBEM MROZINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR AUGUSTIN DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Humberto Pires - 

OAB:24927/O, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a se manifestar 

acerca da fls.238/247, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 408832 Nr: 4530-80.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO SANGALETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se no prazo legal sobre a correspondência devolvida de folha 

nº104.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 379241 Nr: 7542-73.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO FIGUEIRA 

BALBINO, ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/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 

manifestar-se acerca do retorno da Carta Precatória de folhas nº 129/132.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 448755 Nr: 3934-91.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELOISA MARIA FERRARI AGUIAR, OLAVO 

AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.101, no prazo legal, 
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requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 394101 Nr: 7660-15.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRASIELLA SANTANA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se no prazo legal sobre a correspondência devolvida de folha 

nº97.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 383549 Nr: 11690-30.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RONDONÓPOLIS - 

CESUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.120, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 345487 Nr: 963-46.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ LONARDONI, ARLINDO 

LONARDONI, LUZIA LONARDONI, SILVERIO JOSE LONARDONI, SANDRA 

MARA SCHMULER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, para que 

indique a localização dos bens descritos à fl.288, no prazo legal, sob pena 

de aplicação de multa de litigância de má fé, conforme deferido à fl.293.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 378057 Nr: 6410-78.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERACAO BODOQUENA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BATISTA DA ROCHA - 

OAB:MS/2861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a requerer o 

que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 375687 Nr: 4053-28.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUERRA TRANSPORTE COMERCIO E 

REPRESENTACOES LTDA, MAURI ZAFFONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACESSORIOS TREVAO LTDA ME, RAPHAEL 

RUIZ QUARA, MICHAEL RUIZ QUARA, LUIZ DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SOUTO ONORIO 

LAZZARI - OAB:MT/9381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 823749 Nr: 4215-71.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LL COMERCIO ATACADISTA DE CARNES 

LTDA ME, LETÍCIA LEANDRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.88, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 760862 Nr: 13858-24.2014.811.0003

 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: SILVANA PEDROSA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A 

-ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHOANE MARRARA RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:18425/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 o procurador da parte autora para no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao Recurso de apelação de folhas nº 

204/234.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 776535 Nr: 4875-02.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE FATIMA RAMOS, LUIZ ANTONIO 

CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20495-A, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, 

efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento 

do Mandado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 896289 Nr: 4053-08.2018.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSO LUIZ SOLETTI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMANO & BERGAMO LTDA, DERCI ALVES 

ROMANO, VITORIO BERGAMO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.25, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 783125 Nr: 7448-13.2015.811.0003

 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: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8184-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.93, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 783466 Nr: 7586-77.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEPÓSITO DE AREIA E PEDRA BOM FUTURO LTDA, 

JOSE MARQUES DA SILVA, IVANILDA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DA LUZ PROENCA FILHO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552/MT, GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - OAB:20753, 

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - OAB:8551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar sobre Exceção de Pré-executividade de fls.141/143, no prazo 

legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 747424 Nr: 6418-74.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR SARTORI GONZALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN SALVIANO DOS SANTOS - 

OAB:12851-B/MT, CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES FERNANDES - 

OAB:18804, Rafael Aparecido Gonçalves - OAB:17.580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - 

OAB:7396-B/MT

 INTIMAÇÃO da Drª Daniela Cabette de Andrade para que junte procuração 

aos autos, o prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 764212 Nr: 15434-52.2014.811.0003

 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 PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLO PLUS AGRICULTURA DE PRECI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, 

efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento 

do Mandado, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 750706 Nr: 8140-46.2014.811.0003

 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: SOCIEDADE BENEFICIENTE ISRAELITA BRASILEIRA 

HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDA SANTOS ROBERTI, UNIMED 

FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REYNALDO DOS REIS - 

OAB:18020/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA PAES - OAB:1887, JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 DELIBERAÇÕES Vistos. Defiro a juntada de procuração, 

substabelecimento e cartas de preposições solicitadas pelos advogados 

acima mencionados. endo em vista o pedido de julgamento antecipado 

mantenho o feito concluso para sentença. Cumpra-se.Nada mais havendo 

a consignar, por mim, Brayene Nakane Fraga Cajango, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.Jorge Hassib 

Ibrahim.Juiz de DireitoSOCIEDADE BENEFICIENTE ISRAELITA BRASILEIRA 

HOSPITAL ALBERT EINSTEINParte AutoraSERGIO AUGUSTO FERREIRA 

BATOCHIOPreposto do autorREGINA DE ALMEIDA LUCIANOAdvogado do 

autorBRUNO SERAFIN SILVAAdvogado da requeridaUNIMED FEDERAÇÃO 

DO ESTADO DE MATO GROSSODenunciado a Lide KELY CRISTINA 

BOSCARDINPreposto do Denunciado a LideCARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA PAESAdvogado do Denunciado a Lide

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 760855 Nr: 13852-17.2014.811.0003

 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: SILVIO CLEOFAS DUETI SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRE RODRIGUES DE SOUZA 

AQUINO - OAB:OAB/MG107.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL RAPOSO DE 

MEDEIROS AGUIAR - OAB:15614/O, PEDRO RAPOSO DE MEDEIROS 

AGUIAR - OAB:15615

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT

JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Número do Processo: 13852-17.2014.811.0003.

Código do Processo: 760855.

 Espécie: Ação de Indenização.

Parte Autora: SILVIO CLEOFAS DUETI SANTOS.

Parte ré: EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR.

Data e horário: quarta-feira, 07 de novembro de 2018, às 15h00min.

 PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Jorge Hassib Ibrahim.

Parte ré: EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR.

Advogado ré: GABRIEL RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR.

OCORRÊNCIAS

 Declarada aberta audiência, observadas as formalidades legais e 

cientificadas a presença das partes acima mencionadas.

 A parte autora devidamente intimada via seu patrono, não compareceu a 

esta solenidade.

 Pelo o advogado da parte ré, requer a aplicação por ato atentatório à 

dignidade da justiça, conforme o artigo 334,§8º do Código de Processo 

Civil. Na oportunidade reitera o pedido de julgamento antecipado da lide.

 DELIBERAÇÕES

Vistos.
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 Tendo em vista o pedido de julgamento antecipado, mantenho o feito 

concluso para sentença.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Brayene Nakane Fraga Cajango, 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Jorge Hassib Ibrahim.

Juiz de Direito

EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR.

Parte Requerida

 GABRIEL RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR

Advogado da requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 31843 Nr: 8285-69.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO LONARDONI, ESPÓLIO DE IRACI 

SOARES OLIVEIRA, EDSON SOARES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Coimbra 

Donegatti - OAB:290.089, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - 

OAB:OAB/SP155.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Fernando Prezotto - 

OAB:12.903/PR

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes acerca do Auto 

de Penhora e Avaliação de fl.475, requerendo para tanto, o que entender 

de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 782878 Nr: 7363-27.2015.811.0003

 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: BIANCA ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC RONDONOPOLIS ARNALDO ESTEVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida para no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao Recurso de apelação de folhas 

nº 146/158.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 805381 Nr: 16424-09.2015.811.0003

 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: ZÉLIA MAGALHÃES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, JORGE CORREIA 

FARIAS & CIA LTDA - ME, JORGE CORREIA FARIAS, MARISA TEREZINHA 

FACHIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA DE PAULA E SILVA - 

OAB:12412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.134, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 706737 Nr: 1471-45.2012.811.0003

 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): W M W CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

LTDA, MAURÍCIO SANTOS BENEVENUTO, WESLEY MILHOMEM DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:MS/6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar sobre Exceção de Pré-executividade de fls.161/163, no prazo 

legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 796471 Nr: 12958-07.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA 

FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON KOCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370

 OCORRÊNCIAS

 Declarada aberta audiência, observadas as formalidades legais e 

cientificadas a presença das partes acima mencionadas.

A parte autora devidamente intimada via seu patrono, não compareceu a 

esta solenidade.

Advogado da parte ré vem informar proposta de acordo consistente no 

pagamento no valor de R$ 56.500,00 (cinquenta e seis mil e quinhentos 

reais), consistente no saldo devedor, bem como, juros, multa e correção 

de acordo com a norma vigente.

Restou prejudicada a tentativa de conciliação, visto o não comparecimento 

da parte autora.

 DELIBERAÇÕES

Vistos.

Intime-se a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias manifestar a 

cerca da proposta de acordo, em caso negativo especificar as provas 

que pretende produzir.

No mesmo sentido, em caso negativo quanto à proposta de acordo, 

intime-se a parte ré para no prazo de 15 (quinze) dias especificar as 

provas que pretende produzir.

Havendo concordância acerca da proposta, venham-me os autos 

conclusos para homologação.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Brayene Nakane Fraga Cajango, 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Jorge Hassib Ibrahim.

Juiz de Direito

Adilson Koch

 Parte Requerida

 Antonio Martello Junior

Advogado da requerida

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 807726 Nr: 17261-64.2015.811.0003

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUREO CANDIDO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8521/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/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 requerida, para se 

manifestar acerca do petitório de fls. 77/80, no prazo legal, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 799837 Nr: 14338-65.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER AUTO VIDROS LTDA ME, DIEGO DE 

MATTOS MARQUES, MARCELO FERNANDES MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.79, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 722403 Nr: 3416-33.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER LUIZ CASARI SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 

UNIDOS S C LTDA (LABORATÓRIO SANTA CASA), MATERCLIN CLÍNICA 

MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANE RAMOS MOREIRA - 

OAB:18.006, Juliana Vieira Martins da Silva Hister - OAB:15544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT, DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719, MARCO AURÉLIO CAMPOS DE TOLEDO - 

OAB:MT/5984

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 002/2017-GAB, tendo estes autos adentrado na fase 

de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, conforme pedido de fls. 509/518, 

IMPULSIONO os presentes, para que se promova as alterações 

necessárias no sistema e na capa dos autos. INTIMANDO o devedor para 

cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, acrescido de 

eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes 

previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º do 

CPC). O devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se o 

disposto no artigo 525 do CPC/15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 743487 Nr: 4076-90.2014.811.0003

 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 J SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. DOS S. PINTO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B, 

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES - OAB:91.045 MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, 

efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento 

do Mandado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 432449 Nr: 1115-21.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARITA SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORRIA ASSOCIACAO DOS PACIENTES DE 

ODONTOLOGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL MARCOS FARIAS 

PINTO - OAB:10254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se no prazo legal sobre a correspondência devolvida de folha 

nº112.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 716972 Nr: 12379-64.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N R TESTA TRANSPORTES ME, NILSON 

RICARDO TESTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.96, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 770683 Nr: 2652-76.2015.811.0003

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENILDO TRINDADE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.73, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 780898 Nr: 6552-67.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): JM CESCONETTO ME, JULIA MARIA 

CESCONETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se no prazo legal sobre a correspondência devolvida de folha 

nº78.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 795884 Nr: 12748-53.2015.811.0003

 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: ROGERIO GASPARIN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA VIA EMBRATEL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYLSON DOS SANTOS TORRES 

- OAB:15706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 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 

nº76/81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 723889 Nr: 4888-69.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERTE DE JESUS E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.87, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 815321 Nr: 1333-39.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONTELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTHIAN WILLIAN GOUVEIA ALVES, 

CRISTIANE CHAGAS, ANELI DE SOUZA GOUVEIA, CLICK CERTIFICADORA 

DIGITAL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.87, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 445791 Nr: 973-80.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARI HEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, PATRICIA BIONDO - 

OAB:51346/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.139, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 778495 Nr: 5574-90.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELE DE JESUS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:31618/SP, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se no prazo legal sobre a correspondência devolvida de folha 

nº50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 822540 Nr: 3791-29.2016.811.0003

 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: IZACH JOAQUIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 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 

n°57/66.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 787915 Nr: 9377-81.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL FRANCISCO BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial para DETERMINAR a ré se abstenha de efetuar a 

suspensão de energia elétrica ou seu imediato restabelecimento, caso já 

tenha sido interrompido em decorrência de dívida pretérita discutida nestes 

autos, e assim o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil.Confirmo a Liminar deferida as fls. 

37/38-v.Custas e honorários pelo autor, estes últimos fixo em 10 % do 

valor da condenação, nos termos do art. 85 §2º do Código de Processo 

Civil, em razão de sucumbência mínima do réu, sendo este valor suspenso 

em decorrência da gratuidade da justiça deferida às fls. 37/38-v.P. R. I. 

C.Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 748585 Nr: 7018-95.2014.811.0003

 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): SANDRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se no prazo legal sobre o AR devolvido de fl.143 V, tendo em 

vista que foi assinado por terceiro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 767536 Nr: 1122-37.2015.811.0003

 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: MARIA APARECIDA PADIN FIGUEIREDO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO BALDOINO DA SILVA 

TERRA JUNIOR - OAB:15193/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:OAB/MG 78.069, BREINER RICARDO 

DINIZ RESENDE MACHADO - OAB:OAB/MG84400

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 709317 Nr: 4234-19.2012.811.0003

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON ANTONIO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se no prazo legal sobre a correspondência devolvida de folha 

nº79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 900240 Nr: 5375-63.2018.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL JOSÉ BERVIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN KISZEWSKI MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE 

NETO - OAB:3052-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para DISTRIBUIÇÃO da CARTA 

PRECATÓRIA EXPEDIDA para seu devido cumprimento, VIA PJE, conforme 

Portaria 435/2016-PRES. TJMT e OFÍCIO CIRCULAR N. 1 2017- CGJ DAPI, 

tendo em vista a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 726230 Nr: 7174-20.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARI KOLLN, ALCIDO NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para DISTRIBUIÇÃO da CARTA 

PRECATÓRIA EXPEDIDA para seu devido cumprimento, VIA PJE, conforme 

Portaria 435/2016-PRES. TJMT e OFÍCIO CIRCULAR N. 1 2017- CGJ DAPI, 

tendo em vista a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 745712 Nr: 5371-65.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ZANINI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.89, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 706032 Nr: 713-66.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOMES E MOSCON LTDA ME, ANTONIO 

CESAR MOSCOU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.83, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 737668 Nr: 461-92.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. O BORGES – ME, PATRICIA OLIVEIRA 

BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.165, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 67874 Nr: 3169-77.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S/A (HOJE GRUPO UNIBANCO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITH MENEZES ALVES, ELITE FOTO 

MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA, JOSE DE SOUZA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 13.116, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.199, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 778020 Nr: 5411-13.2015.811.0003

 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: ARIELE PEREIRA DE SOUZA MAGELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOURLART - OAB:OAB /M 20.191-A

 Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial 

para o fim de: a) condenar a Reclamada em danos materiais, no valor de 
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R$ 1.760,30 (um mil setecentos e sessenta reais e trinta centavos), com 

juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC ambos a 

partir do evento danoso; e b) condenar a empresa ré ao pagamento à 

parte autora, a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e 

correção monetária pelo INPC a partir desta data (súmula 362 do STJ), e 

assim o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil.Custas e honorários sucumbenciais pela 

requerida, estes últimos que fixo no importe de 10%, o que faço com 

fulcro no artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil.Saem as partes 

intimadas desta decisão.Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas.Cumpra-se.Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Maikon Vitoldo Campos Kratchk, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.Jorge Hassib IbrahimJuiz de DireitoAriele Pereira 

de Souza Magela.Parte AutoraDenise RodeguerAdvogado do autorRafael 

Rodrigues RamosAdvogado da requeridaSilvana Jackline de 

SouzaPreposto da requerida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 728279 Nr: 9088-22.2013.811.0003

 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: MARTA MARIA SANTOS BATISTA, LUCINÉIA BATISTA, 

RAFAEL APARECIDO SANTOS BATISTA, RONALDO APARECIDO SANTOS 

BATISTA, REGINALDO APARECIDO SANTOS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, 

TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - 

OAB:MT/3611-B, GLADIS DENISE MELCHIOR (ATUALIZADO) - 

OAB:OAB/MT 11615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE CORRÊA 

MINHOTO - OAB:177.342-SP, ROBERTO DE AVELAR - 

OAB:MT/12.303-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT

JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Número do Processo: 9088-22.2013.811.0003.

 Espécie: Ação de Cobrança Pelo Rito Ordinário.

Parte Autora: MARTA MARIA SANTOS BATISTA e outros.

Parte ré: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

Parte ré: TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA.

Data e horário: quarta-feira, 07 de novembro de 2018, às 10h30min.

 PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Jorge Hassib Ibrahim.

Parte Autora: MARTA MARIA SANTOS BATISTA e outros.

Advogado autor: Gladis Denise Melchior

Parte ré: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

Advogado ré: Luana Lays Pires de Andrade

Parte ré: TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA.

Advogado ré: Daniel da Costa Garcia

Preposto da requerida: José Paulo de Quadros Rodrigues

OCORRÊNCIAS

 Declarada aberta audiência, observadas as formalidades legais e 

cientificadas a presença das partes acima mencionadas.

 A parte requerida desiste da oitiva da testemunha Joel Soares Lima.

Foi ouvida a testemunha Luiz Sandro Klaus.

DELIBERAÇÕES

Vistos, etc.

Homologo o pedido de desistência da testemunha.

Nada sendo requerido, declaro encerrada a instrução.

As partes saem intimadas para apresentar alegações finais, no prazo de 

15 dias.

 Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Maikon Vitoldo Campos Kratchk, 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

Reginaldo Aparecido dos Santos Batista

Parte Autora

Ronaldo Aparecido Batista

 Parte autora

Rafael Aparecido Batista

 Parte autora

Marta Maria Santos Batista

Parte autora

Lucinéia Batista

 Parte autora

Gladis Denise Melchior

Advogada do autor

Luana Lays Pires de Andrade

Advogado da requerida – Zurich Minas Brasil Seguros S/A

Daniel da Costa Garcia

Advogado da requerida – Transportadora Roma

José Paulo de Quadros Rodrigues

Preposto da requerida – Transportadora Roma

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 448365 Nr: 3544-24.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL CAMINHÕES E COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA ME, CLEVER AMORIM PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para requerer 

o que entender de direito em 15 (quinze) dias, conforme r. decisão de 

fl.111.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 729387 Nr: 10067-81.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVAN LUIZ BERTOL, IVETE 

TEREZINHA TRICHES BERTOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:OAB/MT15687A, EVARISTO ARAGÃO F. DOS SANTOS - 

OAB:15.686-A, TERESA CELINA ARRUDA DE ALVIM - OAB:15.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.233, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 838395 Nr: 8157-14.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ARMANDO CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CLETO N. CAVALCANTE - 

OAB:OAB/MS 12.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na petição 

inicial, e assim o faço, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Custas e honorários pelo embargante, 

este últimos fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.P. R. I. C.Transitada em julgado, 

transladem-se cópias a execução (código 788920), arquivando-se este 

feito em seguida, com as baixas e anotações devidas. Cumpra-se.Nada 

mais havendo a consignar, por mim, Maikon Vitoldo Campos Kratchk, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.Jorge Hassib 
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IbrahimJuiz de DireitoEstevão Pinheiro JotaAdvogado da requeridaLuciene 

Dias NascimentoPreposta da requerida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 744334 Nr: 4559-23.2014.811.0003

 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): GEDEMAZIO ALVES BELLIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.139, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 816013 Nr: 1561-14.2016.811.0003

 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): CORAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 

ME, ADRIANA LOPES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.69, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 770205 Nr: 2248-25.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ AIRTON PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZANA C. LEMOS BORGES EPP, CARLOS 

ALBERTO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA EMANUELE MULLER - 

OAB:OAB/MT17.812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.86 no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007772-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAHER ABDUL MENHEM AMIRI 70649250109 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA ARAUJO DA SILVA OAB - MT15566 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. VIEIRA - SERVICOS - ME (RÉU)

F. A. C. CARVALHAR - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 100772-78.2018.8.11.0003 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, 08 de novembro 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008050-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GESEILDA LEIDE DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008050-79.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime a 

requerente uma vez mais, na pessoa do patrono constituído nos autos, 

para que traga aos autos a fatura completa, no valor de R$ 3.412,36 (três 

mil quatrocentos e doze reais e trinta e seis centavos), vez que o 

documento constante no Id. 15723134 trata-se de boleto para pagamento, 

isso no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido 

(art. 320 e 321, ambos do CPC). Rondonópolis - MT, 08 de novembro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003622-25.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ACO PRONTO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. P. DE DEUS - SERRALHERIA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003622-25.2016.8.11.0003. Vistos etc. Intime a parte 

credora para promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de 

penhora para satisfação da dívida, juntando, inclusive o demonstrativo 

atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. Rondonópolis - 

MT, 08 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002433-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PAIVA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103759/11/2018 Página 406 de 671



Parte(s) Polo Passivo:

DOS ANJOS CONSTRUTORA EIRELI - ME (RÉU)

SUANE CONCEICAO SALES DOS ANJOS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002433-41.2018.8.11.0003. Vistos etc. Cite as requeridas, 

via oficial de justiça, no endereço descrito no Id. 16145057, devendo o Sr. 

Meirinho cumprir o mandado observando o disposto no artigo 212, §2º, do 

CPC, se necessário. Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis - MT, 08 

de novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003447-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA SALES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003447-60.2018.8.11.0003. Vistos etc. Concedo o prazo 

suplementar e improrrogável de 05 (cinco) dias para comprovação da 

mora, sob pena de extinção. Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 08 de 

novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007666-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MXM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSENILDO SANTOS RODRIGUES OAB - MT22474/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007666-19.2018.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o prazo 

suplementar de 05 (cinco) dias, para comprovação da hipossuficiência, 

bem como regularização da representação processual, sob pena de 

indeferimento do benefício pretendido. Intime. Rondonópolis - MT, 08 de 

novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005601-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005601-85.2017.8.11.0003. Vistos etc. Aguarde a 

realização da Assembleia Geral de Credores designada para o dia 

27.11.2018, conforme consta no documento juntado no Id. 15851940. 

Intime. Rondonópolis - MT, 08 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007791-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER NOEL DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007791-84.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para cumprir o item “I” da 

decisão constante no Id. 15582864, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. 

Rondonópolis - MT, 08 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003678-58.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON CESAR DE OLIVEIRA BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003678-58.2016.8.11.0003. Vistos etc. I – Mantenho a 

decisão já proferida nos autos (Id. 14853292) pelos seus próprios 

fundamentos, devendo a parte interessada valer-se dos meios 

processuais próprios para sua modificação. II – Intime a demandante para 

promover o andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias. III - Cumpra. 

Rondonópolis - MT, 08 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005428-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005428-61.2017.8.11.0003. Vistos etc. Tendo em vista que 

a Assembleia Geral de Credores foi redesignada para o dia 27.11.2018, 

mantenho a suspensão do andamento do feito até a sua realização. Intime. 

Rondonópolis - MT, 08 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009929-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. L. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGIZA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAMILE APARECIDA MACHNICKI OAB - PR60484 (ADVOGADO(A))

CARLYLE POPP OAB - PR15356 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1009929-58.2017.8.11.0003. Vistos etc. Ante a ausência do 

recolhimento das custas processuais atinentes a reconvenção 

apresentada pela requerida (Num. 16098595), deixo de conhecer o pedido 

reconvencional e determino o prosseguimento do feito. Intime a autora 
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para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 351, do CPC. Intime. Rondonópolis - MT, 08 de 

novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006601-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

CRISTIANA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE NARCIZO LOPES OAB - MG165388 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA LEMOS DOS SANTOS (RÉU)

FABIANA LEMES DOS SANTOS RODRIGUES (RÉU)

Outros Interessados:

OEMA MARIA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006601-86.2018.8.11.003 Vistos etc. Considerando 

que a ação foi proposta em face de Fabiana Lemes dos Santos Rodrigues 

e Eliane Lemos dos Santos; e considerando ainda que o autor trouxe aos 

autos somente notificação extrajudicial em face da primeira requerida, 

intime-o na pessoa da patrona constituída para no prazo de 05 (cinco) 

dias, juntar aos autos a notificação encaminhada a Sra. Eliane Lemos dos 

Santos. Cumpra. Rondonópolis - MT, 08 de novembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003996-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR NUNES VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO(A))

FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO OAB - MT24024/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003996-70.2018.8.11.0003. 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, 08 de 

novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008779-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (ADVOGADO(A))

VILSON CIRILO DE REZENDE OAB - MT21733/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1008779-08.2018.8.11.0003 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, 08 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011526-28.2018.8.11.0003

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:

SOLANGE NOGUEIRA DINIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1011526-28.2018.8.11.0003 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 
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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, 

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, 08 de novembro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011789-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. DE S. P. DI DOMENICO - ME (REQUERIDO)

GLEIDE DE SOUZA PEREIRA (REQUERIDO)

ARLEIDE DE SOUZA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº. 1011789-60.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

08 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012011-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO RODRIGUES CUSTODIO (RÉU)

EXTINMAT EXTINTORES MATO GROSSO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1012011-28.2018.8.11.0003 Vistos etc. BANCO DO 

BRASIL S/A, devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO 

MONITÓRIA em face de EXTINMAT EXTINTORES MATO GROSSO LTDA, 

também qualificada no processo, visando receber débito resultante de 

títulos sem força executiva. Juntou os títulos e requer a citação do 

requerido para pagamento ou oferecimento de embargos. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. O pedido 

preenche os requisitos legais exigidos pelo artigo 700 do Novel CPC. Os 

documentos trazidos aos autos são títulos que não possui força 

executiva, emitidos pelo réu. O débito restou inequivocamente 

demonstrado. Os títulos não possuem as características de um título de 

crédito hábil para instruir o pedido de execução. É o que esclarece Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in “Novo Curso 

de Processo Civil”, 2ª edição, RT, pág. 232: In verbis O artigo 700 do 

NCPC, afirma que para ajuizar a ação monitória, é necessário que a parte 

possua nova escrita da obrigação, sem eficácia de título executivo. 

Obviamente, quem tem título executivo judicial não teria o menor interesse 

de valer-se de uma ação monitória para chegar ao mesmo tipo de título. 

Diante do exposto, defiro o pedido do autor. Expeça mandado monitório 

cientificando o requerido para pagamento do débito em 15 (quinze) dias, 

bem como dos honorários advocatícios que fixo em 5% sobre o valor da 

causa, conforme determina o art. 701, ‘caput’, do NCPC. Cite-o para, 

querendo, neste mesmo prazo oferecer embargos, independentemente de 

prévia segurança do Juízo, para discussão da dívida. O réu será isento do 

pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo (art. 

701, § 1º, do NCPC). Cientifique-o, ainda, que caso alegue que o autor 

pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o 

valor que entende correto, apresentando o demonstrativo de débito 

atualizado da dívida, conforme determina o § 2º, do art. 702, do CPC. 

Sendo apresentado embargos, intime-o o autor para responde-lo no prazo 

de 15 (quinze) dias . P.I. Rondonópolis – MT, 08 de novembro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012250-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABLO NOGUEIRA CLAUDINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVES COSTA TRANSPORTES EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1012250-32.2018.8.11.0003 Vistos etc. I – Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita. II - Cite o executado para 

pagamento do débito, 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 penhora e 

avaliação de bens, tantos quantos bastem para o pagamento do valor 

principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. 

V – 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). VI – 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. VII – 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). VIII – 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, 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. IX – Expeça o 

necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 08 de novembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012267-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PL PESQUISA E PRODUCAO DE SEMENTES LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTIN (REQUERIDO)

GUILHERME AUGUSTIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1012267-68.2018.8.11.0003 Vistos etc. Cumpra na 

forma deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Após, 

devolva ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. 

Rondonópolis/MT, 08 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012284-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MARTINS DE JESUS GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODENIL FELIZARTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1012284-07.2018.8.11.0003 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, 08 de novembro 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012312-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENICE SOUZA MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Eduardo Peres (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1012312-72.2018.8.11.0003 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, 08 de novembro 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012239-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA TEREZINHA ROVEDER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILO NASCIMENTO CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº. 1012239-03.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

08 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005399-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTRO DOS SANTOS PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005399-11.2017.8.11.0003. Vistos etc. A exequente pugna 

pelo prosseguimento do feito, sob o argumento que a empresa devedora 

Ympactus Comercial Ltda engloba todos os executados, inclusive os que 

não foram citados - James Mathew Merril e Carlos Roberto Costa (Num. 

12727659). Entretanto, observa-se que a credora incluiu os sócios da 

empresa no polo passivo da lide, tendo em vista que na sentença 

exequenda houve a desconsideração da personalidade jurídica da 

empresa incluindo os sócios ao procedimento de liquidação (item “D” do 

dispositivo final da sentença). Assim, intime a exequente para declinar os 

endereços para citação dos devedores James Mathew Merril e Carlos 

Roberto Costa e/ou requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Vindo o endereço, proceda com os atos necessários para a citação dos 

demais executados. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis – 

MT, 08 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007494-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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DAIANE DE SOUZA TARGUETA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALMEIDA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007494-77.2018.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

busca do atual endereço do requerido Carlos Almeida da Silva (CPF nº 

353.389.971-34), com a utilização do Sistema Infojud. Vindo as 

informações, dê-se vista a autora para manifestação em 05 (cinco) dias. 

Cumpra. Intime. Rondonópolis-MT, 08 de novembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005483-46.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005483-46.2016.8.11.0003. Vistos etc. Para melhor 

elucidação dos fatos, determino que o requerido traga cópia do contrato 

renegociado sob nº 530502127, juntamente com o extrato detalhado das 

parcelas descontadas até a data do refinanciamento, no prazo de 10 

(dez) dias. Ainda, determino a expedição de ofício a Caixa Econômica 

Federal, agência nº 614, conta corrente nº 25913-6, para que informe se 

houve o crédito do valor de R$ 185,14, na mencionada conta bancária 

entre os dias 15 e 16.06.2015, no prazo de 10 (dez) dias. Instrua o ofício 

com cópia do TED do Num. 9266221 - Pág. 5 e dados pessoais do autor. 

Vindo as informações, dê-se vista as partes e, após, voltem-me 

conclusos. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 08 

de novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1008775-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ILDEFONIO DE OLIVEIRA MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LEITE DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1008775-68.2018.8.11.0003 Vistos etc. I – Mantenho 

a decisão já proferida nos autos pelos seus próprios fundamentos. II – 

Considerando que o requerido interpôs Agravo de Instrumento (código nº. 

1013145-02.2018.8.11.0003), aguarde eventual pedido de informação. 

Rondonópolis-MT, 08 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002193-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELLYSON MEIRELES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. PINHEIRO DA SILVA & CIA. LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002193-86.2017.8.11.0003. Vistos etc. Converto o 

julgamento em diligência e determino que o autor junte cópia do protocolo 

do requerimento de desistência do curso, ante os termos da cláusula 5ª do 

contrato do Num. 6028689 - Pág. 2, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis – MT, 08 de novembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006961-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006961-55.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime a 

reconvinte/requerida para comprovar nos autos o recolhimento das custas 

judiciais, referente à reconvenção apresentada, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena do não conhecimento. Ainda, no mesmo prazo supra, 

deverá juntar o contrato firmado entre as partes e/ou o requerimento que 

ensejou a instalação da linha telefônica sob o nº 3544-0736, bem como 

cópia das faturas desde a sua instalação e informação acerca de seus 

efetivos pagamentos. Vindo a documentação, dê-se vista a autora e, após 

voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 08 de novembro 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003462-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO FARINELI OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS OAB - MT0015518A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULICEIA DIAS DOS SANTOS MAIA (RÉU)

DAVID FERREIRA MAIA NETO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003462-29.2018.8.11.0003. Vistos etc. I - Intime os 

requeridos para comprovarem que preenchem os pressupostos legais 

para a concessão da assistência judiciária gratuita, juntando comprovante 

de rendimento e/ou a última declaração de Imposto de Renda, no prazo de 

05 (cinco) dias, nos termos do artigo 99, §2º, do CPC, sob pena de 

indeferimento do pleito. II - Especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 05 (cinco) dias. III - 

Cumpra. Intime. Rondonópolis – MT, 08 de novembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000350-23.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GALVAO RONDONOPOLIS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISI VIEIRA FERREIRA OAB - MT10071-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANKLIN TADEU AGOSTINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN OAB - MT3615/B-B 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAR ACERCA DOS 
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ESCLARECIMENTOS DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, DOCUMENTO ID. 

16423414, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 778031 Nr: 5416-35.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILSON LUZ MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:OAB/MT 21.456/A, JOSE MARTINS - OAB:OAB/SP84314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 778031.

 Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S/A.

 Requerido: Amilson Luz Maciel

 Vistos etc.

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A., qualificada nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO contra AMILSON LUZ 

MACIEL, também qualificado no processo, objetivando a busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial.

 Na sequência, o requerente pleiteou à fls. 43, pela desistência da ação, 

com sua consequente extinção sem resolução de mérito, bem como, a 

baixa da restrição junto ao Sistema Renajud.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Observa-se dos autos, que a citação da demandada não foi realizada. 

Assim, é possível ao autor desistir do pedido, sem prévia anuência da 

parte ex adversa, eis que não citado para integrar a lide

Ex positis, homologo a desistência apresentada à fls. 43, para os fins do 

art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a 

presente ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil. Condeno o demandante ao pagamento das custas processuais. Sem 

verba honorária vez que o demandado não foi citado e não constituiu 

advogado nos autos. Proceda a baixa junto ao Sistema Renajud, constante 

à fls. 42. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.

P.R.I.C.

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.: 63260 Nr: 11809-06.1997.811.0003

 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: LOURDES GONÇALVES FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IRENE BARBOSA RONDON, 

DEUSANIR HENRIQUE DE SANTANA, WAGNER SANTOS ALMEIDA, 

DYANARA CAROLINE FERREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 63260

Vistos etc.

Não havendo questões prejudiciais que impeçam o seu desenvolvimento 

válido e regular, dou o processo por saneado. Fixo os pontos 

controvertidos da demanda na prova da posse mansa e pacífica do 

imóvel, pelo lapso temporal definido em lei. Defiro a produção de prova 

testemunhal.

Designo audiência de instrução para o dia 14/12/2018, às 14h00.

 As partes deverão depositar o rol de testemunhas no prazo de 05 (cinco) 

dias da intimação do presente decisum. Fica dispensada a intimação pelo 

juízo das testemunhas, cabendo ao advogado intimá-las, nos termos do 

art. 455 do Código de Processo Civil. A intimação deverá ser feita por 

carta com aviso de recebimento, a ser juntada aos autos com pelo menos 

03 (três) dias de antecedência da audiência.

 Intime. 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.: 803155 Nr: 15643-84.2015.811.0003

 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: VALTEIR PERES CRUVINEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A, ENPA 

ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, CONECTA CONSULTORIA TÉCNICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SERAFIM SILVA - 

OAB:19232-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA QUEIROZ BORGES 

TESTA - OAB:OAB/MG 83.492, EDUARDO PAOLIELLO - 

OAB:80.702/MG, LEANDRO MARTINS PARREIRA - OAB:86037

 Ex positis, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade a ser sanada, rejeito os embargos de declaração interpostos. 

Mantenho a decisão em todos os seus termos e fundamentos.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.: 787190 Nr: 9078-07.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE MORAES FLEURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação de cobrança. Condeno o 

requerido a pagar a autora a importância de R$ 6.424,84 (seis mil, 

quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos), sobre os 

quais incidirão correção monetária pelo INPC (IBGE), e juros de 1% ao 

mês, não capitalizados, incidentes a partir da propositura da ação. 

Condeno ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, a favor do patrono da autora, que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da lide, observando o § 2º, do 

artigo 85, do CPC. Transitada em julgado, ou havendo 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.: 818906 Nr: 2515-60.2016.811.0003

 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: EDSON EVARISTO, ANA MARIA CAETANO ELIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LAERTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EGUIMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:10429-A/MS, EMERSON CORDEIRO SILVA - OAB:11163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILLIPE MARCHIORI DE 

OLIVEIRA - OAB:20.726-O

 Código Processo nº. 818906

Vistos etc.

 Considerando que o requerido trouxe aos autos, os dados da testemunha 

do juízo, designo a audiência para sua oitiva, a ser realizada no dia 24 de 

janeiro de 2018 às 16h00.

Intime a testemunha Jerimias Campos Filho, observando o endereço 

indicado à fls. 191, para comparecer ao ato.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 30 de outubro de 2018.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103759/11/2018 Página 412 de 671



MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 102726 Nr: 923-40.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOMED SEGURANCA OCUPACIONAL E MEDICINA DO 

TRABALHO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL GENTIL MOREIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 102726

Vistos etc.

Considerando as disposições contidas no artigo782, § 3º, do CPC, defiro o 

pedido para a inclusão do nome da executada no rol dos inadimplentes 

(SPC e SERASA).

Relativamente ao pedido de diligência junto à Receita Federal, esta é de 

interesse e responsabilidade da credora, razão pela qual indefiro-o.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis - MT, 30 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 720936 Nr: 1967-40.2013.811.0003

 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: HUGO PEREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE 

MORAES ME, MARIA AUXILIADORA V. DE MORAES, AGENOR MOREIRA 

DE SOUZA FILHO, ADEMIR MARCOS DE DEUS REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, RODRIGO 

TEIXEIRA BELLIO - OAB:11.481, SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - 

OAB:MT/ 6.541

 Código Processo nº 720936

Vistos etc.

I – Ante o retorno da Carta Precatória à fls. 2.410/2.412, dou por 

encerrada a instrução processual.

II - Outorgo as partes o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para oferta 

dos memoriais, iniciando pelo autor, em seguida pelos 1ª, 2ª e 3º 

requeridos e os últimos quinze dias pelo 4º requerido assegurando vista 

dos autos, nos termos do §2º, do artigo 364, do CPC.

 III - Os memoriais deverão ser juntados ao feito após o decurso do prazo 

supra, de forma que uma parte não conheça das razões finais da outra.

IV – Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 30 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 866141 Nr: 5322-19.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIOMAR PEREIRA SANTOS SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL-1

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO TULIO ARAUJO BORGES 

- OAB:OAB/MG 11.9320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184-A-MT

 CD. PROC. 866141Vistos etc.O atual Código de Processo Civil adota, 

expressamente, o princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do 

CPC.(...).Destarte, visando garantir a efetiva participação dos litigantes 

quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as parte 

para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência.Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures 

concedido, manifestar sobre a possibilidade de acordo.A mera alegação 

da parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, 

ou a menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que 

seja alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.Após a apresentação das 

provas pelas partes, será observado o disposto nos artigos 357, II e 370 

do CPC.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 30 de outubro de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 93298 Nr: 4767-32.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON CAMILO DE PAULA, REYDROGAS 

COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDROGAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 

LTDA, ELIETE BRANDÃO, REYDROGAS COMERCIAL LTDA, ADÃO 

PALMIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362, GERSON CAMILO DE PAULA - OAB:5179, 

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT5179

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMISSÃO DO LEILOEIRO. 

Somente é devida a comissão ao leiloeiro quando houver sido concluída a 

hasta ou o leilão. Mostra-se indevido o pagamento da comissão do leiloeiro 

quando há desistência da ação, no caso de acordo entre as partes, 

adjudicação, porquanto a venda judicial não restou perfectibilizada, 

ressalvando-se o direito ao reembolso das despesas para sua realização. 

Precedentes jurisprudenciais. Em decisão monocrática, dou provimento ao 

agravo. (Agravo de Instrumento Nº 70059173096, Vigésima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, 

Julgado em 07/04/2014) (TJ-RS - AI: 70059173096 RS, Relator: Glênio 

José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 07/04/2014, Vigésima 

Câmara Cível)”Após a efetivação do leilão e a comprovação do pagamento 

dos valores obtidos com a alienação do bem penhorado, dê-se vistas as 

partes para manifestação em 05 (cinco) dias.Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra.Rondonópolis-MT, 30 de outubro de 2018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 745213 Nr: 5098-86.2014.811.0003

 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: ANTONIO CHAVES GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILVA DE FATIMA STOKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENTO JOSE DE ALENCAR - 

OAB:14539, RAMINTON PUHL PETRAZZINI - OAB:OAB/ MT 16951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 745213

Ação Monitória

Requerente: Antônio Chaves Guimarães

Requerido: Milva de Fátima Stoker

Vistos etc.

 ANTÔNIO CHAVES GUIMARÃES, qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO MONITÓRIA contra MILVA FÁTIMA STOKER, também qualificada no 

processo, objetivando o recebimento de crédito inadimplido, no valor de R$ 
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15.392,66 (quinze mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta e seis 

centavos).

Determinada a citação da demandada, as diligências realizadas para a 

citação do réu restaram infrutíferas.

 O autor e seu advogado foram intimados para promoverem o regular 

andamento do feito, trazendo aos autos o atual paradeiro da demandada, 

porém quedaram-se inertes. Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

 DECIDO.

A hipótese é de extinção do processo ante o cristalino desinteresse do 

requerente em promover os atos necessários para o regular andamento 

do feito. Embora devidamente intimado, permaneceu inerte.

 In casu, visível é a falta de interesse do autor em atender a determinação 

judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista que a 

ausência citação do réu impossibilita o desenvolvimento válido e regular do 

processo.

 E mais, o processo foi distribuído em 08/05/2014 e, decorridos mais de 04 

(quatro) anos, o demandante não conseguiu promover os atos 

necessários para a citação da ré.

Ex positis, considerando a inércia do requerente, que não promoveu os 

atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos III e IV, do CPC. Custas pelo 

autor. Sem verba honorária 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, 30 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 762517 Nr: 14720-92.2014.811.0003

 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: ROMENIGUE STEVERSON DE JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MARQUES RIBEIRO DE SOUZA, 

REGINA CELI MARQUES RIBEIRO DE SOUZA

 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: CHRISTIANO CARVALHO DE 

ARAUJO - OAB:MT/11.571

 Código Processo nº 762517

Vistos etc.

Considerando os termos da certidão à fls. 120, nomeio em substituição ao 

perito nomeado anteriormente o médico Dr. Luiz Antunes Hachem Neto, 

com endereço profissional nesta cidade, na Rua Efrem Caminschi, nº 255, 

Vila Birigui, Clínica AME, Fone: 66-3026-1810.

 Intime-o para apresentar proposta de honorários. Após, digam as partes.

Mantenho as demais cominações constantes à fls. 105.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 30 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 716092 Nr: 11450-31.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBARDELLINI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PULQUEIRO DOS SANTOS E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA ZONTA - OAB:290795/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Código nº 716092

AÇÃO DE COBRANÇA

Vistos etc.

SBARDELLINI & CIA LTDA, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com AÇÃO DE COBRANÇA contra PULQUEIRO DOS SANTOS & CIA LTDA, 

também qualificada no processo, visando receber crédito inadimplido.

A angularização processual não se aperfeiçoou. A autora requer a 

desistência da ação. (fls. 105/106)

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Ex positis, homologo a desistência da ação, para os fins do art. 200, do 

Código de Processo Civil. Julgo, em consequência, extinto o processo sem 

o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Custas pela autora. Com a desistência do prazo recursal 

ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 30 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 777283 Nr: 5174-76.2015.811.0003

 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: ARALDI LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI ME, 

ARNALDO LUIZ ARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSC TRANSPORTE E ASEESSORIA LTDA ME, 

FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAJÚNIOR LIMA MARANHÃO - 

OAB:MT/6.356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ MAGRINI BASSO - 

OAB:, AQUILES TADEU GUATEMOZIM - OAB:121377/SP, DINOVAN 

DUMAS DEOLIVEIRA - OAB:OAB/SP 249.766

 Código nº 777283

Vistos etc.

Consideração a manifestação da autora à fls. 152/154, intime-a para 

comprovar sua condição de hipossuficiente, trazendo aos autos cópias 

das três últimas declaração do imposto de renda, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Cumpra.

Rondonópolis-MT, 30 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.: 429948 Nr: 11987-32.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR SANTOS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 CD. PROC. 429948

Vistos etc.

Com base no artigo 921, III, do CPC, defiro o pedido de suspensão do 

andamento do processo pelo prazo de 01 (um) ano.

Havendo o decurso do lapso suspensivo sem manifestação, intime o 

exequente para que promova o andamento do processo no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, devendo, ainda, constar as 

advertências previstas no §2º, artigo 1º, do Provimento nº 84/2014-CGJ.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 31 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 729237 Nr: 9948-23.2013.811.0003

 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): CELI DE FATIMA LOPES MAIDANA ME, CELI DE 

FATIMA LOPES MAIDANA, LUCELENE TEIXEIRA FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 729237

 Vistos etc.

Intime o autor, pessoalmente, por ARMP, bem como, na pessoa do 

advogado, pelo DJE, para promover o regular andamento do feito, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Cumpra.

Rondonópolis/MT, 31 de outubro de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 433058 Nr: 1722-34.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO DE ARAUJO DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 Código nº 433058

Vistos etc.

Consideração o dispositivo final da sentença de mérito à fls. 182/185; 

considerando, ainda, que o presente feito encontra-se em fase de 

cumprimento de sentença; defiro o pedido à fls. 272/274 e determino a 

avaliação do imóvel, objeto da lide, por Oficial de Justiça.

 Após, digam as partes.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 31 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.: 906299 Nr: 7165-82.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADELEINE LUCI PADILHA DE SOUZA 

PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 906299

Vistos etc.

Intime a embargante para promover o recolhimento das custas judiciais 

apuradas à fls. 12, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

cancelamento da distribuição.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 31 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.: 790513 Nr: 10423-08.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO FERNANDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº 790513

Vistos etc.

O feito foi distribuído em 24.07.2015, entretanto não se obteve êxito em 

seu cumprimento, tendo em vista que até o presente momento não houve a 

citação do executado, vez que o exequente não providenciou o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de citação à fls. 66.

Assim, indefiro o pedido de suspensão do andamento do feito. Intime o 

credor pessoalmente via ARMP e na pessoa do patrono regularmente 

constituído nos autos, para promover o andamento do feito, 

providenciando o pagamento da diligência do Meirinho, no prazo de 05 

(cinco) dias sob pena de extinção, nos termos do § 1º, do artigo 485, do 

CPC.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 31 de outubro de 2018..

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 774798 Nr: 4195-17.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO HECKLER PIPER, MARIA ALVES DE 

SOUZA PIPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 774798

Vistos etc.

Indefiro o pedido à fls. 59, ante a ausência de previsão legal, tendo em 

vista que o artigo 921 do CPC é aplicável apenas aos feitos executivos.

Desse modo, determino a intimação do requerente para manifestar sobre a 

certidão do Sr. oficial de Justiça à fls. 56, bem como requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Havendo o decurso do prazo sem manifestação, intime a instituição 

financeira, pessoalmente, para promover o andamento do feito, no mesmo 

prazo alhures concedido, sob pena de extinção da presente ação.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 31 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 730156 Nr: 10752-88.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M D A DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 

ELETRICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 730156

Vistos etc.

Considerando as disposições contidas no § 3º, do artigo 513, bem como, 

do § único, do artigo 274, do CPC, dou como válida a intimação da 

devedora para o cumprimento espontâneo da obrigação.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXECUÇÃO DE 

'ASTREINTES'. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA Nº 410/STJ. 

MUDANÇA DO ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. INTIMAÇÃO 

QUE SE PRESUME VÁLIDA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. 

POSSIBILIDADE. 1. Se a parte se mudou do endereço onde seria intimada, 

sem notícia de que seu novo domicílio jurídico fosse participado ao Juízo, 

considera-se regularmente intimada nos termos do artigo 238, parágrafo 

único, do CPC/73 (então vigente), atualmente correspondente ao artigo 

274, parágrafo único do CPC/15, inclusive para fins de exigibilidade de 

'astreinte', na forma da Súmula nº 410/STJ. 2. "Incidem juros de mora 

sobre as astreintes, tal como qualquer outra obrigação de pagar, 

consoante exegese do artigo 407 do CC/02, porquanto se trata de dívida 

líquida fixada em decisão judicial.".

AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0704.06.044217-2/004 - COMARCA 

DE UNAÍ - AGRAVANTE(S): BANCO PANAMERICANO S/A ATRIBUIÇÃO 

DA PARTE EM BRANCO - BANCO PAN - AGRAVADO(A)(S): DILVA DA 

SILVA NEIVA
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Dessa forma, intime o credor para trazer aos autos o cálculo atualizado da 

dívida e requerer o que entender de direito.

Intime.

Rondonópolis-MT, 31 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.: 728342 Nr: 9141-03.2013.811.0003

 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: ADRIANA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE NEVES DE CARVALHO, IGNÁCIO 

RODRIGUES DE ABREU, BRASILINO JACINTO DE ALMEIDA, IGNÁCIO 

RODRIGUES DE ABREU, ESPÓLIO DE ELIN SONIA DE LIMA ABREU, MARIA 

JOSE DE ALMEIDA, JOSE CANDIDO DA SILVA, MARIA DE LOURDES 

PEREIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:17.420-MT, JULIANA BARROS MATSUNO - 

OAB:17123/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 728342

Vistos etc.

Indefiro o pedido formulado pela autora à fls. 121, haja vista que já foram 

utilizados todos sistemas on line à disposição do juízo, na tentativa de 

localização do paradeiro de José Cândido da Silva.

Determino que a autora identifique e qualifique o atual ocupante do imóvel 

lindeiro, trazendo as informações aos autos para que proceda-se a 

citação do mesmo(a), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE 

USUCAPIÃO - AUSÊNCIA DE CERTIDÕES DE QUEM SEJA O 

PROPROETÁRIO DO IMÓVEL USUCAPIENDO, COMO TAMBÉM DOS 

CONFINANTES - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DE TODOS OS 

LINDEIROS DA ÁREA USUCAPIENDA, OU DE PESSOA QUE EXERCIA 

POSSE DE PARTE DA ÁREA USUCAPIDA - NULIDADE - VIOLAÇÃO A 

LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ART. 485, V, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

- NÃO EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA QUE REFERIDOS 

INTERESSADOS FOSSEM ENCONTRADOS. NULIDADE ABSOLUTA.

- Viola literal disposição de lei, gerando, inclusive, a nulidade da citação, 

na ação de usucapião, quando não há o esgotamento de todos os meios 

para encontrar os lindeiros ou, até mesmo, o possuidor da área 

usucapida. Hipótese em que não houve o referido esgotamento. A 

ausência de citação de réus certos, da ação de usucapião, constitui vicio 

insanável, gerador de nulidade absoluta. Nulidade reconhecida e 

declarada.

-Cabe ao autor da ação de usucapião juntar as certidões do Cartório de 

Registro de Imóvel que comprove a propriedade do imóvel usucapiendo e 

bem assim a dos imóveis confinantes.

-A ausência de qualquer delas, impõe a nulidade do processo, pois a 

citação pessoal dos confinantes e do proprietário do imóvel usucapiendo é 

obrigatória, na forma do art. 942 do CPC.

- Processo nulo.

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 1.0000.12.103810-3/000 - COMARCA DE 

MANHUAÇU - AUTOR(ES)(A)S: ROBSON JOSÉ DA CUNHA, FLÁVIA 

ALVES DE SOUZA - RÉ(U)(S): ELIANE MEGLIOR. (grifei)

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 31 de outubro de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 767862 Nr: 1270-48.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON SPARTALIS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE LOPES RODRIGUES 

PUGAS - OAB:12.670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:OAB/MT6735

 Código Processo nº. 767862

Vistos etc.

NILTON SPARTALIS TEIXEIRA, qualificada nos autos, ingressou com 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra UNIMED CUIABÁ S/A, também 

qualificada no processo.

 No curso do prazo do art. 523 do CPC a devedora efetuou o pagamento 

do débito (fls. 388/391).

A credora pugnou pelo levantamento do crédito à fls. 392/393.

DECIDO.

Ex positis, nos termos do artigo 924 inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente execução ante o cumprimento da obrigação. 

Proceda o levantamento no valor de R$ 21.148,56 (vinte e um mil cento e 

quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), em favor do credor, 

nas contas indicadas à fls. 392, observando os termos do Provimento nº 

16/2011-CGJ. Eventuais custas judiciais serão suportadas pela 

executada. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

 Rondonópolis - MT, 31 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 869109 Nr: 6218-62.2017.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIDRELETRICA TESOURO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NC-3 ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA, 

NILTON DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO HENRIQUE CORREA - 

OAB:9979-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 869109

 Vistos etc.

A fim de evitar futuras alegações de nulidade, proceda Sra. Gestora a 

intimação pessoal do requerente por ARMP, bem como de seu advogado 

constituído nos autos, via DJE, para cumprir integralmente o disposto na 

decisão à fls. 12, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da 

presente ação.

Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 31 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 790268 Nr: 10338-22.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO RODIGUES DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 790268

 Vistos etc.

I – Considerando o pedido à fls. 74/75, defiro a suspensão do processo 

pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

II – Decorrido o lapso suspensivo, diga o exequente, independente de 

intimação.

III – Não havendo manifestação, certifique e intime o credor, pessoalmente, 

para impulsionar o feito, por meio de carta com AR.

IV – Permanecendo a inércia, certifique e voltem-me conclusos.

V – Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 31 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 742763 Nr: 3729-57.2014.811.0003
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIA OLIVEIRA DE MELLO -ME, OTAVIA 

OLIVEIRA DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 742763

Vistos etc.

 Intime o credor na pessoa do patrono constituído para que traga aos 

autos o demonstrativo atualizado do débito no prazo de 05 (cinco) dias, 

para posterior análise do pedido à fls. 94.

Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 31 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 351772 Nr: 6857-03.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO, ROBERTO 

ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Código nº 351772

Vistos etc.

1.0 - DA INTIMAÇÃO DE ADELAIDE BOTOLETO FERRAZ DE ANDRADE

 Considerando que as tentativas de intimação de ADELAIDE restaram 

infrutíferas, com claros indícios de ocultação, defiro o pedido formulado à 

fls. 249/250 e determino a sua intimação por hora certa, devendo ser 

observado o endereço informado à fls. 250/251.

2.0 - DA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL

Considerando o falecimento de Euclides Mocelin Garcia, defiro o pedido de 

retificação do pólo passivo para fazer constar como devedor o Espólio de 

Euclides Mocelin Garcia, representado por Leila Garcia, na pessoa dos 

advogados constituídos nos autos, na forma requerida à fls. 251.

3.0 - DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO

 Defiro o pedido para penhora no rosto dos autos do inventário do de 

cujus, em trâmite na Comarca de Pedra Preta/MT, código nº 44942, no 

valor informado à fls. 251.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 31 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.: 712917 Nr: 8005-05.2012.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE DAL BÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE, WELLINGTON 

ANTONIO FAGUNDES, AMAURY JOSE DOMINGUES DA SILVA, LUCIANA 

VILELA CABETTE, MARIENE DE ABREU FAGUNDES, SOUVENIR DAL' BÓ 

JUNIOR, GIRLEY FERREIRA DE CARVALHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - 

OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

IVANILDO JOSÉ FERREIRA - OAB:OAB/MT Nº 8213

 Código nº 712917

 Vistos etc.

Intime a autora, pessoalmente, por ARMP, bem como, na pessoa do 

advogado, pelo DJE, para promover o regular andamento do feito, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Cumpra.

Rondonópolis/MT, 31 de outubro de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 805406 Nr: 16436-23.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADELEINE LUCI PADILHA DE SOUZA PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 Código nº 805406

Vistos etc.

Intime a credora para manifestar-se sobre a impugnação apresentada à 

fls. 205/207, no prazo legal.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 31 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.: 13682 Nr: 44-82.1990.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO JUAREZ CARNEIRO 

NETO - OAB:16252, ANDRE CASTRILLO - OAB:MT/3.990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 13682

Vistos etc.

I – Em face da inércia do credor (fls. 1191, 1194 e 1196), encaminhe os 

autos ao arquivo, com baixa na relação de feitos, conservando em aberto 

a distribuição até manifestação do interessado.

 Rondonópolis - MT, 31 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 824791 Nr: 4548-23.2016.811.0003

 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: HELVIO MONEDA ALBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMED COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA 

MÉDICA, ODONTOLÓGICA E ADM. DE PLANOS DE SAUDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Código nº 824791

 Vistos etc.

Considerando as decisões proferidas na Primeira e Segunda Instâncias; 

considerando, ainda, as disposições contidas no § 6º, do artigo 98, do 

CPC, defiro parcialmente o pedido formulado pelo autor à fls. 1167/1168, 

para deferir-lhe o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas.

Intime.

Rondonópolis/MT, 31 de outubro de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 298606 Nr: 1558-16.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE 

OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO, LUCIA 

MARIA DA SILVA BALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº 298606

Vistos etc.

Com amparo no artigo 921, III, do CPC/15, defiro o pedido de suspensão do 

andamento do processo pelo prazo de 01 (um) ano.

Havendo o decurso do prazo sem manifestação, intime o exequente para 

que promova o andamento do processo no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção, devendo, ainda, constar as advertências 

previstas no §2º, artigo 1º, do Provimento nº 84/2014-CGJ.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 31 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 741565 Nr: 3039-28.2014.811.0003

 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: APARECIDO ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS GABRIEL SILVA 

FRANÇA - OAB:OAB/MT 19.363

 Código Processo nº. 741565

Vistos etc.

I – Tendo em vista que o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado 

pode promover a qualquer tempo a tentativa de autocomposição entre as 

partes, bem como a fim de atender as recomendações do CNJ, designo o 

dia 28 de janeiro de 2019 às 15h00 para audiência de conciliação.

II – Intime a Defensoria Pública.

III – Intime a parte requerida, na pessoa dos seu advogado, para 

comparecer ao ato, munido de poderes para transigir ou, poder fazer-se 

presente acompanhado de seu constituinte.

IV – Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 31 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 739663 Nr: 1763-59.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAETANO POLATO, ORLANDO POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO GUARESCHI, MARILVANI POTRICH 

GUARESCHI, AMELIO GUARESCHI, MARIA ELISABETA BIRK GUARESCHI, 

VALDIR GUARESCHI, ALDA PEREIRA RAMOS GUARESCHI, LIRIO PEDRO 

POTRICH, DELMA BRIDI POTRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:207681/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 739663.

 Vistos etc.

Ante o pleito formulado à fls. 152, intime os exequentes na pessoa de seu 

patrono regularmente constituído, via DJE, para trazer aos autos, no prazo 

de 10 (dez) dias, as matrículas atualizadas dos imóveis que pretendem 

penhorar.

 Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

 Cumpra.

 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.: 817926 Nr: 2190-85.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:4246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SILVA NAVARRO - 

OAB:246.261-SP, JOÃO PAULO DE FARIA - OAB:OAB/SP 173.183

 Ex positis, julgo procedente o pedido formulado na exordial. Torno 

definitiva a medida liminar, consolidando a posse e propriedade do veículo 

descrito na inicial em favor da parte requerente. Condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Proceda 

o desbloqueio do veículo objeto da lide através do sistema Renajud (fls. 

42). Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 24 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 725235 Nr: 6193-88.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAPIDO TRANSPAULO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOTO CENTRO OESTE EQUIPAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA LAURINDO DA SILVA - 

OAB:OAB/RS49130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 725235

Vistos etc.

I – Defiro o pedido do executado à fls. 72 para a tentativa de localização 

de bens, em nome da empresa executada, pelo Sistema Renajud, 

procedendo o bloqueio da transferência nos veículos existentes.

II - Cumprida a determinação judicial com a efetivação de bloqueio de 

veículos, intime a executada por ARMP e o exequente, na pessoa de seu 

patrono constituído, via DJE, para manifestação em 05 (cinco) dias.

III – Intime o credor para que no mesmo prazo alhures concedido, traga 

aos autos o demonstrativo atualizado do débito. Vindo aos autos o cálculo, 

voltem-me conclusos para análise do pedido de penhora on line via 

sistema Bacenjud.

IV – Cumpra.

Rondonópolis-MT, 23 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 779902 Nr: 6162-97.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO CAUHY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA GUILHERME DE SOUZA, VAGNER 

DE SOUZA FREITAS, MARCOS SERGIO GUILHERME DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT 

IDE - OAB:17742/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Nesello - OAB:17454 

- MT

 Código nº. 779902.

 Vistos etc.

Defiro o pleito formulado pelo exequente à fls. 116/116-v, para realização 

da pesquisa com utilização do Sistema Renajud, visando a localização de 

veículos por ventura existentes em nome dos executados, procedendo o 

bloqueio da transferência dos veículos, caso positiva a busca.

Vindo aos autos as informações, dê-se vista ao credor.

 Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 15 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 801894 Nr: 15144-03.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDELVAN PROCOPIO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN MOREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATALICIO VILAMAIOR - 

OAB:5172-MT, CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - OAB:20.699-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Código nº 801894

Vistos etc.

WILLIAN MOREIRA DE OLIVEIRA, requer cumprimento de sentença para 

exigência dos honorários advocatícios, em razão de decisão proferida na 

Primeira e ratificada na Segunda Instância (fls. 60/63 e 95/99).

Compulsando o caderno processual, observa-se que o autor/executado é 

beneficiário da assistência judiciária gratuita, conforme vê se pela decisão 

à fls. 20/22.

O acesso gratuito ao Judiciário provém do artigo 5º, LXXIV, da carta 

política que obriga o Estado a propiciar a isenção integral de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios 'aos que comprovarem 

insuficiência de recursos'.

 Em âmbito infraconstitucional, 'considera-se necessitado, para os fins 

legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as 

custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família' (parágrafo único, artigo 2º, da Lei 

1.060/50).

 Para se deferir o benefício de Justiça gratuita é suficiente que a parte 

afirme, na própria inicial, ser necessitada, nos termos do artigo 4º, da Lei 

1.060/51, sendo que, segundo o parágrafo único, do artigo 1º, dessa 

norma legal, 'considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele 

cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família', 

presumindo-se 'pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa 

condição nos termos desta Lei, sob pena de pagamento até o décuplo das 

custas judiciais' (artigo 4º, § 1º).

 Mediante tais dispositivos, conclui-se ser suficiente que o interessado 

afirme ser pobre no sentido legal para que se lhe defira os benefícios da 

Justiça gratuita, mormente se apresenta declaração de pobreza, sendo 

ônus da parte contrária comprovar tratar-se de afirmação inverídica, já 

que milita uma presunção juris tantum em favor do requerente, que 

subsiste até prova segura e coesa em sentido contrário, cuja produção é 

de responsabilidade exclusiva da parte interessada.

 Entretanto, se, durante o processamento do feito, ficar demonstrada a 

capacidade econômica do beneficiário da justiça gratuita, para arcar com 

as despesas processuais, inexiste óbice jurídico a se revogar o benefício 

de assistência judiciária gratuita, conforme entendimento jurisprudencial:

 'Revoga-se o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, em se 

verificando a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão' 

(Agravo de Instrumento nº 545.453 - 2º TACivSP, rel. Juiz Arthur 

Marques).

 'Para a revogação do benefício da assistência judiciária, impõe-se a prova 

de que a situação financeira do beneficiário é boa' (Apelação Cível nº 

184.062388 - TARS, 1ª Câmara Cível, rel. Juiz Lio Cezar Schmitt).

 Dessa forma, indefiro o pedido de cumprimento de sentença e determino a 

remessa dos autos ao arquivo, com baixa e anotações necessárias.

Intime.

Rondonópolis-MT, 31 de outubro de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 754755 Nr: 10179-16.2014.811.0003

 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: HOTEL VILA VERDE LTDA EPP, SERGIO AUGUSTO 

BICCA NIEDERAUER, RENATA CRISTINA NIEDERAUER DONATO, AMIR 

ELIAS DONATO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS 

- OAB:MT 4.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Código nº 754755

Vistos etc.

Considerando a manifestação do expert à fls. 132, hei por bem 

desonerá-lo da obrigação. Nomeio como perito do Juízo o Sr. Ramão 

Cabrera, Tecnólogo em Telefonia, com endereço na rua Padre Anchieta, 

s/nº, Vila Aurora, Rondonópolis-MT, fone 3422-7958.

Intime o Sr. Perito para apresentar a proposta de honorários, os quais 

serão pagos 50% (cinqüenta por cento) no início dos trabalhos e o 

restante após a entrega do laudo conclusivo, devendo o autor 

providenciar o pagamento integral dos honorários (CPC, art. 82, § 2º) no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas da data da homologação.

Mantenho as cominações da decisão à fls. 110.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 31 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.: 300859 Nr: 4014-36.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIDRELETRICA TESOURO, MARIULSA SVANCI DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NC-3 ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO HENRIQUE CORREA - 

OAB:9979-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 300859

Vistos etc.

Considerando o lapso temporal da petição à fls. 268, intime o credor 

pessoalmente por ARMP e seu patrono constituído nos autos, via DJE, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, promover o regular andamento do feito, 

indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção da presente 

ação.

 Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 31 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 351507 Nr: 6604-15.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO, ROBERTO 

ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, 

LEILA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Código nº 351507

Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelos credores para penhora sobre o imóvel, 

objeto da matrícula nº 2.814, do CRI de Pedra Preta/MT. A formalização da 

constrição deverá obedecer ao comando dos artigos 845, § 1º, e 844, da 

Lei Adjetiva em vigência.

Formalizada a constrição judicial, intime o devedor.

Após, expeça mandado de avaliação do bem. Da avaliação digam as 

partes.

Defiro, ainda, a penhora no rosto dos autos de inventário - código nº 

44942 - em trâmite na Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, no valor 

informado à fls. 323.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis - MT, 05 de novembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig
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 Cod. Proc.: 760188 Nr: 13445-11.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMÁCIA UNIMED DE CUIABÁ/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:MT/10046, RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13301-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DA PERÍCIA DESIGNADA PARA 

O DIA 23/11/2018, ÀS 15:00, A SER REALIZADA NA SECRETARIA DA 

TERCEIRA VARA CÍVEL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726704 Nr: 7624-60.2013.811.0003

 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: SIFRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME, 

SUELLANN PATRICIA PEDROTTI ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA HAUBERT - ME, NEUSA HAUBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - OAB:MT/ 

6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALGACYR NUNES 

DA SILVA JUNIOR, para devolução dos autos nº 7624-60.2013.811.0003, 

Protocolo 726704, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 704685 Nr: 12663-09.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILUPI MAGAZINE LTDA (NOME FANTASIA: 

FORLUX MODALAR), IVONETE ANA ZANCANARO PISSAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PRISCILA PEREZ 

GOES, para devolução dos autos nº 12663-09.2011.811.0003, Protocolo 

704685, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 708661 Nr: 3530-06.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA ALMEIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODAL ASSESSORIA E LOGÍSTICA DE 

TRASNPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO AMARAL DE FREITAS - 

OAB:15476/MT, RAFAEL RODRIGUES SOARES - OAB:15559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANILO AMARAL 

DE FREITAS, para devolução dos autos nº 3530-06.2012.811.0003, 

Protocolo 708661, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94668 Nr: 6393-86.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RAMOS BONJOUR, JOSE EUGENIO 

BONJOUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BANESPA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:MT/6005 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:OAB/S103.587

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUSCIELE MORETTI 

DE MELO, para devolução dos autos nº 6393-86.1999.811.0003, Protocolo 

94668, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800758 Nr: 14669-47.2015.811.0003

 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: BRUNO DOUGLAS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO OCAMPOS 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 14669-47.2015.811.0003, 

Protocolo 800758, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 741111 Nr: 2743-06.2014.811.0003

 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): JOSE NILDO DA SILVA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOURLART - OAB:OAB /M 20.191-A

 Nos termos da legislação vigente e disposto no Artigo 162, § 4º do CPC e 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta de CITAÇÃO 

devolvida fl. 100. Bem como, providenciar o andamento do feito, sob pena 

de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação intimar parte 

pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 742734 Nr: 3718-28.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANTAS SANTOS LTDA ME, DELI ROSA 

DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento 56/2007-CGJ, item 26.6.1.8 , 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente para manifestar 

sobre a Exceção de Pré-executividade, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 20021 Nr: 763-06.1986.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHMAD CHAOUKI KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGUES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Ordem de serviço nº 01/04 e ao 

disposto no Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 208. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 720510 Nr: 1553-42.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE REGINALDO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE MORAIS DE 

OLIVEIRA - OAB:8551/MT

 Nos termos da legislação vigente e Ordem de serviço nº 01/04 e ao 

disposto no Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 177. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 438567 Nr: 7234-95.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO ANICEZIO DE OLIVEIRA MENDES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAILSON NUNIS - OAB:7995/MT, 

KENIA MARLOVA FORGIARINI - OAB:16.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO LOYO MEIRA LINS - 

OAB:OAB/PE N°21.415

 Nos termos da legislação vigente e Ordem de Serviço nº 01/2004, item nº 

2.2.2, e ao disposto no Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente, para manifestar 

sobre a impugnação e documentos de fls. 397/429, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 712486 Nr: 7555-62.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. MARTA TAVEIRA DE PAULA ME, VELVINA 

MARTA TAVEIRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA RETIRAR O TERMO DE PENHORA 

E DEPÓSITO PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 451498 Nr: 6677-74.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÂNIO VIEGAS DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA SPIGOSSO LODI, EDEVALDO LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, item 7.41., 

impulsiono estes autos , a fim de intimar o advogado da parte autora para 

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça à fls. 159. 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.: 739725 Nr: 1791-27.2014.811.0003

 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): MISTER BEEF COMERCIO DE CARNES LTDA, 

ANTONIO ESTEVES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR CARTA PRECATÓRIA E 

COMPROVAR A DISTRIBUIÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 376426 Nr: 4734-95.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLORIA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CESAR DALA ROSA, DALA ROSA 

CORRETORA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR CARTA PRECATÓRIA E 

COMPROVAR A DISTRIBUIÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 384500 Nr: 12623-03.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DESBESSEL, DARLAN CAPRA, 

HELMUT DESBESSEL, HERCILIA TEREZINHA DESBESSEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMEUR HUDSON AMÂNCIO 

PINTO - OAB:OAB/RO 1807

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR CARTA PRECATÓRIA E 

COMPROVAR A DISTRIBUIÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 736591 Nr: 15902-50.2013.811.0003

 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: CLOVIS JUNIOR PRATES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER MT LOCAÇOES E TRANSPORTES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR SUBTIL GODINHO - 

OAB:MT/11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 Nos termos da legislação vigente e disposto no Artigo 162, § 4º do CPC e 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta de intimação 

devolvida fl. 354. Bem como, providenciar o andamento do feito, sob pena 

de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação intimar parte 

pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 284283 Nr: 34-18.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. A. AMARAL E CIA LTDA, VALDIRENE 

AFONSO DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR CARTA PRECATÓRIA E 

COMPROVAR A DISTRIBUIÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 776743 Nr: 4948-71.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPAMINONDAS CORREIA DE OLIVEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO AUGUSTO DE MORAES, 

JOÃO AUGUSTO DE MORAES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO VINICIUS DOS REIS - 

OAB:17942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER A CARAFFINI - 

OAB:13.909-B

 Código Processo nº . 776743

Vistos etc.

I - Intime o autor na pessoa do patrono constituído nos autos para 

promover o andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias.

II - Intime o patrono do executado, Dr. Joifer A. Caraffini, para regularizar 

sua a representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias ,vez que a 

procuração à fls. 142, não lhe confere poderes para o presente feito e foi 

outorgada pela pessoa física do inventariante e não pelo espólio 

representado.

III - Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 08 de novembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PERERIA BELTRAMINI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 795958 Nr: 12775-36.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METAS CAFÉ LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e disposto no Artigo 162, § 4º do CPC e 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte autora para manifestar sobre as cartas de intimação 

devolvidas fl. 145/146. Bem como, providenciar o andamento do feito, sob 

pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação intimar parte 

pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 385217 Nr: 13312-47.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIPALMA COM. DISTR. LOG. PROD. ALIMENTICIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERFUMARIA KASSIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:MT/4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA RETIRAR A CERTIDÃO DE 

CRÉDITO JUDICIAL PARA PROTESTO (FL. 186), NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 424754 Nr: 6881-89.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVAN JOSE DOS SANTOS, ORTENCIO NUNES 

DA MOTA, VALDEVINO JOSE DOS SANTOS

 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:

 Nos termos da legislação vigente e Ordem de serviço nº 01/04 e ao 

disposto no Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 152. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 429562 Nr: 11633-07.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO PADOVANI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA PARANATINGA INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, JAIRO DIAS PEREIRA, IVANE DE CAMPOS MELO 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYME RODRIGUES DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:3285-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA RETIRAR O TERMO DE PENHORA 

PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 813493 Nr: 720-19.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIRTO JOAO SPERANDIO FILHO, LAIRTO 

JOAO SPERANDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA RETIRAR O TERMO DE PENHORA 

PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 743431 Nr: 4041-33.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDA DE ASSIS VITOR, JOSE SEBASTIÃO VITOR

 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

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de: intimação da parte contraria, para querendo 

contra-razoar o recurso de apelação apresentado à fls. 114/125, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 701751 Nr: 9729-78.2011.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIA FERREIRA AIRES, ASSIONIR FERREIRA AIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE, NILTO PEREIRA 

DE BARROS, ROSANGELA MATOS GUIMARAES BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANILDO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:OAB/MT Nº 8213

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR O MANDADO DE 

REGISTRO DE IMÓVEL PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 787063 Nr: 9028-78.2015.811.0003

 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): G R DUTRA ME, GILMA REZENDE DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 351239 Nr: 6333-06.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMARIA ALVES VELASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:OAB/MT 3.884, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 718025 Nr: 13475-17.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINEIO BARBOSA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO CORTEZ LOI - 

OAB:11152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 748808 Nr: 7145-33.2014.811.0003

 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: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALM COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS EIRELI ME, ALINA LIMA MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR EDITAL DE FL. 141, 

PARA DEVIDA PUBLICAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 764214 Nr: 15435-37.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO MIRANDA APARECIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR EDITAL DE FL. 64, PARA 

DEVIDA PUBLICAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 417127 Nr: 12788-79.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ENY BALBINO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CESAR PAVAN - 

OAB:20.053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 INTIMAÇÃO DO DR GETÚLIO BALDOÍNO DA SILVA TERRA JUNIOR, 

OAB/MT 15193, para manifestar nos autos acerca do pedido de 

desarquivamento, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 371980 Nr: 487-71.2006.811.0003

 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: YASUDA SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR VENSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANTONIO DANTAS SILVA 

- OAB:OAB/SP 255.381-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR EDITAL DE FL. 287, 

PARA DEVIDA PUBLICAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 356433 Nr: 11200-42.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO COELHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMIL SILOS E SECADORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMELA MANFROI TISSIANE 

- OAB:31.912/PR

 Nos termos da legislação vigente, Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar as partes para manifestarem acerca da 

informação da Contadora Judicial apresentada às fls. 369, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 787264 Nr: 9125-78.2015.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARTHER CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que torno sem efeito a certidão de fl. 73 em razão de erro 

material.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 43311 Nr: 1241-14.1986.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA MARIA SANTOS BATISTA CARMO, LILLIS 

FERNANDA BATISTA, HERBERT DOS SANTOS BATISTA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DIAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO OTAVIO MARCONDES 

GUIDIO - OAB:2356/MT, JOSE APARECIDO ALVES PINTO - 

OAB:4738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO - 

OAB:3504-A

 Código nº 43311

Vistos etc.

Não reconheço meu impedimento ou suspeição para presidir o presente 

feito.

Nos termos do § 1º, do artigo 146, do CPC, determino o registro e 

autuação da petição à fls. 1754/1765, em apartado (incidente).

Após, imediatamente conclusos para apresentação das razões do não 

conhecimento.

Cumpra.

Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007817-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUTFI MIKHAEL FARAH NETO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007817-82.2018.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

alegando não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios. No entanto, em consulta ao Sistema Infojud (declaração do 

imposto de renda), é possível verificar que o requerente possui renda 

capaz e suficiente a suportar o pagamento das despesas. Assim, 

considerando que a Assistência Judiciária deve ser deferida em casos de 

ausência de condições financeiras, indefiro a concessão do benefício, 

vez que não comprovada a hipossuficiência. Intime o autor para recolher 

as custas e despesas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme dispõe o art. 290 do CPC. Cumprida a determinação acima, 

voltem-me conclusos. Intime. Rondonópolis - MT, 08 de novembro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002384-68.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT19176/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES FRANCISCO EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002384-68.2016.8.11.0003. Vistos etc. TRANSPORTES 

FRANCISCO EIRELLI, qualificada nos autos, opôs EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da decisão proferida no id. 15555258, alegando a 

existência de omissão em relação a baixa das restrições imposta pelo 

Sistema RenaJud. Melhor analisando os autos, verifica-se que realmente 

houve omissão em relação ao “7” do acordo homologado nos autos. 

Dessa forma, nos termos do artigo 1022, II, do CPC, acolho os embargos 

de declaração, ante a existência de omissão na decisão e faço constar: 

“Proceda a baixa da restrição inserida nos veículos descritos no Id. 

14802021, com a utilização do Sistema RenaJud”. Cumpra as demais 

determinações constantes nos autos. Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 

08 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001433-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DIAS DE JESUS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS OAB - MT0015518A 

(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 1001433-40.2017.8.11.0003. Vistos etc. Ante o retorno dos 

autos, do e. TJMT, certifique o trânsito em julgado da r. sentença e, após, 

promova as anotações e alterações necessárias para conversão do 

pedido em cumprimento de sentença. Remeta os autos a contadoria judicial 

para apuração do valor das custas processuais conforme condenação 

imposta nos autos, intimando a requerida para pagamento em 05 (cinco) 

dias. Intime a parte executada, na pessoa de seu patrono constituído, para 

pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da 

incidência da multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), nos termos dos artigos 513, §2º, II e 523, §1º, do 

CPC. Decorrido o prazo sem o pagamento do débito, atualize-o com a 

incidência da multa e honorários acima fixados. Expeça mandado de 

penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

crédito e caso necessário, voltem-me conclusos. Efetuado o pagamento 

parcial do débito, o valor da multa e dos honorários advocatícios incidirão 

sobre o saldo remanescente. Após o decurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para, querendo, o 

devedor apresente impugnação, nos termos do artigo 525, do CPC. 

Formalizada a constrição judicial, intime o devedor, por meio de seu 

patrono constituído. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. RRondonópolis - 

MT, 08 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009518-78.2018.8.11.0003

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:

DIEGO PORTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1009518-78.2018.8.11.0003 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 OAR 9242) 

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 

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 – 
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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, 08 de novembro 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002513-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FERREIRA GRACIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI OAB - MT13621/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):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002513-39.2017.8.11.0003. Vistos etc. Considerando o 

cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito formalizado 

pela requerida - Num. 15696077 e, ante a concordância do credor no 

recebimento do valor, expeça alvará para levantamento da quantia de R$ 

1.955,27 (hum mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e sete 

centavos) e seus acréscimos, na forma indicada no Num. 15764070, 

observando os termos do Provimento nº 16/2011-CGJ e 68/2018-CNJ. 

Remeta os autos à contadoria judicial para apuração das custas 

processuais conforme condenação imposta na sentença, intimando a 

requerida para pagamento no prazo de 05 (cinco) dias. Havendo o 

decurso do prazo sem manifestação, deverá a Sra. Gestora encaminhar o 

feito ao departamento competente para as providências cabíveis. Após, 

ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. Expeça o necessário. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 08 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011474-32.2018.8.11.0003

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:

FERNANDO DE SOUZA GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1011474-32.2018.8.11.0003 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 KAE8595) 

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 

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, 08 de novembro 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002907-80.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FATIMA DE FREITAS (EXECUTADO)

SO FREIOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002907-80.2016.8.11.0003. Ação de Execução de Título 

Extrajudicial Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT Executados: Só 

Freios Comércio de Peças e Serviços Ltda ME e outros Vistos etc. 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, qualificada nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face 

SÓ FREIOS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME e outros, também 

qualificados no processo. No curso do processo as partes noticiam a 

realização de acordo e requerem a sua homologação (Num. 14878428). O 

exequente pugna pela retificação de seu razão social. Vieram-me os 

autos conclusos. É O BREVE RELATO. EXAMINADOS. DECIDO. Ante a 

alteração da razão social da credora, proceda a retificação junto ao 

Sistema PJE devendo constar – Cooperativa de Crédito, Poupança e 

Investimento do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT. Observa-se que o 

pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, vez que foi devidamente 

cumprido, conforme consta no Num. 15958609. Ex positis, homologo o 

acordo firmado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, cujos termos faz parte integrante desta decisão. Julgo extinto o 

processo com julgamento de mérito ex vi do disposto no artigo 924, II, do 

CPC. Custas já recolhidas e honorários advocatícios, na forma pactuada. 

Proceda a baixa da averbação premonitória inserida nos imóveis sob as 

matrículas 333190, 26959 e 1349, do CRI local, expedindo o necessário. 

Determino a baixa das penhoras existentes nos autos. Com a desistência 

do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 08 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000638-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO GOMES DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ALVES PEREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOILA JORDANA PEREIRA OAB - MT21780/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000638-97.2018.8.11.0003. Ação de Adjudicação 

Compulsória Autor: Renato Gomes do Amaral Réu: Sebastião Alves 

Pereira Vistos etc. RENATO GOMES DO AMARAL, qualificado nos autos, 
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ingressou com AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA em face de 

Sebastião Alves Pereira, também qualificada no processo. As partes 

noticiam a realização de acordo e requer a sua homologação e a 

consequente extinção do feito (Num. 15851751). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se que o pacto firmado 

entre as partes põe fim ao litígio, sendo que em eventual descumprimento 

da avença comportará a execução da sentença homologatória, nos 

termos do artigo 515, II, do CPC. Ex positis, homologo o acordo firmado 

entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos 

termos do ajuste faz parte integrante desta decisão. Julgo extinto o 

processo com amparo do artigo 487, III, “b”, do CPC, para adjudicação do 

imóvel descrito na inicial (matrícula nº 3.110, do CRI local) em favor do 

requerente, valendo esta decisão como título perante o ofício imobiliário. 

Isento custas face o benefício da Justiça Gratuita concedida nos autos. 

Honorários advocatícios na forma pactuada. Transitada em julgado ou 

havendo a desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os 

autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 08 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001503-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHO BENTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001503-57.2017.8.11.0003. Ação de Indenização por 

danos morais Autor: Martinho Bento da Silva Requerida: Telefônica Brasil 

S.A Vistos etc. MARTINHO BENTO DA SILVA, qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS contra 

TELEFÔNICA BRASIL S.A, também qualificada no processo, visando obter 

provimento jurisdicional para a reparação dos danos descritos na inicial. O 

autor alega que possuía linha telefônica junto a requerida sob o nº 

66-99953-9152 e, que em meados de setembro de 2016 solicitou o 

cancelamento da referida linha, sendo informado pela ré que após o 

pagamento da última fatura no valor de R$ 32,99, o serviço estaria 

cancelado. Aduz que após o cancelamento seu nome fora indevidamente 

inserido no cadastro de inadimplentes, o que acarretou na negativa do 

financiamento imobiliário para aquisição da casa própria. Argumenta que a 

baixa da restrição somente ocorreu após reclamação junto ao PROCON. 

Que em razão do abalo de crédito sofrido, visa obter reparação 

indenizatória. Pugna pela procedência do pedido inicial. Juntou 

documentos. Citada, a demandada apresentou contestação (Num. 

9846631). Aduz que o cancelamento da linha telefônica somente ocorreu 

em razão da inadimplência do autor, o que ensejou a negativação de seu 

nome. Sustenta a ausência do dever de indenizar, pois agiu no exercício 

legal do direito. Aduz que não houve comprovação dos danos morais 

sofrido. Requer a improcedência do pedido inicial. Tréplica (Num. 

10454819). As partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (Num. 

12151072 e Num. 12182763). Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que 

se encontra. Conheço diretamente do pedido uma vez que a questão é 

unicamente de direito e prescinde da produção de outras provas, nos 

termos do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil. O entendimento 

jurisprudencial é uníssono neste sentido: "Presentes as condições que 

ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera 

faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de 

Figueiredo, DJU 17.9.1990). "Nosso Direito Processual autoriza o 

julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade de prova - 

vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os elementos 

necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 

38.931-3-SP/93). Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito 

Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a 

prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou 

inexistência dos fatos sobre que versa a lide". "A necessidade da 

produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o 

julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A 

antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente 

líquidos para embasar o convencimento do magistrado." (RTJ 115/789). 

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma 

garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não 

elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se 

transforme o processo em infindáveis diligências inúteis. A lide tem por 

objeto pedido indenizatório, em face de dano moral advindo do 

apontamento do nome do autor no rol dos inadimplentes, cuja relação 

contratual não mais existia, em razão do cancelamento da linha telefônica 

sob o nº 66-99953-9152. É fato incontroverso que o autor teve seu nome 

negativado pela ré em 24.01.2017, por débito com vencimento em 

06.10.2016, no valor de R$ 66,82, vindo a ser excluído em 17.02.2017 

(Num. 9846631 - Pág. 42). Da análise das telas sistêmicas inseridas na 

contestação, percebe-se que as alegações da requerida que o 

cancelamento da linha se deu em razão da inadimplência, não merecem 

prosperar, pois foi registrado em seu sistema que o demandante solicitou 

a rescisão em 22.09.2016, às 16h34 (Num. 9846631 - Pág. 10), conforme 

segue: “Cliente em loja solicita cancelamento de plano ciente do seu ciclo 

que comece todo dia 21 e fecha todo dia 2, ciente das próximas faturas 

que será gerada com o cancelamento, uma com uso e outra com o uso de 

2 dias!!! (...)” Assim, é inconteste que foi o autor quem solicitou o 

cancelamento da linha telefônica junto a requerida. Destarte, por inexistir 

“meias verdades”, também resta claro que o demandante estava ciente da 

possibilidade de emissão de fatura residual do período utilizado antes do 

encerramento do serviço. Vejamos: A fatura emitida com vencimento em 

06.10.2016, no valor de R$ 33,83, possui o mês de referência 09/2016, 

compreendendo o período de 21.08.2016 a 20.09.2016; e, a fatura com 

vencimento em 06.11.2016, no importe de R$ 32,99, refere-se ao período 

de 21.09.2016 a 20.10.2016, cuja somatória perfaz o quantum de R$ 

66,82, correspondendo ao débito negativo (Num. 9846650 e Num. 

9846661). Assim, conclui-se que fatura no valor de R$ 33,83 tratar-se de 

fatura residual do período de 21.08.2016 a 20.09.2016. Entretanto, a 

demandada negativou o nome do autor por débito de fatura relativa a 

período posterior ao cancelamento dos serviços (21.09.2016 a 

20.10.2016). Com isso, resta evidente a ofensa ao direito do autor, tendo a 

demandada agido de forma inadequada ao lançar o nome daquele no rol 

dos inadimplentes, por dívida inexistente, vez que foi gerada em período 

posterior ao cancelamento dos serviços, o que enseja o dever de 

indenizar. Sobre o tema: “INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA 

– CANCELAMENTO DA LINHA – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM 

CONTRÁRIO – COBRANÇA POSTERIOR – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO 

MORAL – PESSOA JURÍDICA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. É possível a 

caracterização de dano moral diante da pessoa jurídica, consoante se 

denota do verbete sumular 227, do STJ. Configura o dever de indenizar, 

em razão da inscrição indevida do nome nos órgãos de restrição ao 

crédito, mormente pela inexistência do débito, ante ao cancelamento da 

linha telefônica em momento anterior. Nos casos de inclusão indevida nos 

cadastros de inadimplentes, considera-se presumido o dano moral, não 

havendo necessidade da prova do prejuízo, uma vez comprovado o 

evento danoso. O arbitramento do valor da indenização decorrente de 

dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre 

com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à 

proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão 

dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o 

valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a 

realidade do caso concreto. (Ap 64201/2017, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 12/07/2017, Publicado no DJE 17/07/2017) (grifei)”. Registra-se que o 

dano moral independe de prova do efetivo prejuízo sofrido, sendo que a 

negativação noticiada nos autos constitui o que a jurisprudência 

denominou como dano moral puro, haja vista que restam evidentes a 

humilhação, a contrariedade e o dissabor vivenciado pela demandante em 

face da conduta da desidiosa da ré. O e. Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou sobre este tema, verbis: "Não tem força a argumentação que 

pretende impor ao devedor que quita a sua dívida o dever de solicitar seja 

cancelado o cadastro negativo. O dispositivo do Código de Defesa do 

Consumidor configura como prática infrativa "Deixar de corrigir 

imediatamente informação sobre o consumidor constante de cadastro, 

banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser 
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inexata". Quitada a dívida, sabe o credor que não mais é exata a anotação 

que providenciou, cabendo-lhe, imediatamente, cancelá-la." (REsp nº 

292045, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito). O dano moral consiste 

na prática de ato ilícito capaz de acarretar dor no corpo ou no campo 

psicológico. Logo, esses incômodos já estavam sendo suportados pelo 

requerente, só que em menor grau. A simples negativação indevida já 

constitui ato culposo, hábil à indenização por dano moral. No que concerne 

à fixação do quantum indenizatório referente ao dano moral, há de se 

perquirir a humilhação e, consequentemente, o sentimento de desconforto 

provocado pelo ato, o que é inegável na espécie. Segundo o entendimento 

doutrinário de RUI STOCO, são parâmetros para o arbitramento da 

indenização por dano moral, in verbis: "A advertência que se faz é no 

sentido de que a aplicação do dispositivo constante do art. 1.538 ao caso 

concreto encontra dificuldades no momento da subsunção da regra ao 

fato, visando a fixação da verba indenizatória a esse título, tendo em vista 

a unidade do elemento causal e a duplicidade de seus efeitos, com 

repercussão de natureza patrimonial e moral". "Por isso é que essa 

fixação depende da apreciação de cada caso e as circunstâncias que o 

envolvem, levando-se em consideração os fatos, sua gravidade, 

repercussão, a condição pessoal do autor do ilícito e da vítima; sua 

posição financeira e status social" (Responsabilidade Civil e sua 

Interpretação Jurisprudencial, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, p. 748). Deve-se considerar, ainda, na sua fixação, a dupla 

finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do 

ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa, e, 

por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. 

Dessa forma, uma vez comprovada a trilogia estrutural exigida pelo 

instituto da responsabilidade civil, como a prática de um ilícito, o dano e o 

nexo de causalidade entre ambos, clarividente esta a conduta injurídica, 

procedendo o pedido indenizatório. As circunstâncias do caso; as 

condições pessoais do ofensor e a gravidade do dano, principalmente, 

impõem a fixação da reparação indenizatória em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), cujo valor revela-se adequado aos propósitos aos quais a 

indenização se destina, observados os princípios da proporcionalidade e 

da razoabilidade, vez que a restrição foi excluída antes do ingresso da 

presente ação. A quantia ora arbitrada atende satisfatoriamente aos 

interesses das partes, compensando o sofrimento e constrangimento do 

demandante, bem como, representa sanção a requerida, de forma de agir 

de maneira mais cautelosa quando adotar medidas que possam prejudicar 

seus clientes. Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo 

procedente o pedido da exordial. Observando o critério de razoabilidade, 

condições econômicas da demandada, bem como do requerente, 

evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a requerida, a pagar a 

favor do autor, a título de ressarcimento do dano moral que causou a este 

o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). A correção monetária incide a partir 

do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano 

moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, 

a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, a favor do patrono do autor, em verba que fixo em 15% 

(quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do 

artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, à contadora para o cálculo 

das custas, intimando a ré para o pagamento em 05 (cinco) dias. Havendo 

o decurso do prazo sem manifestação, deverá a Sra. Gestora encaminhar 

o feito ao departamento competente para as providências cabíveis. Após, 

ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis, 08 

de novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008272-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA PINHEIRO OAB - MT0019322A (ADVOGADO(A))

THAYS NATANNE MACENA PEREIRA OAB - MT24444-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO OAB - SP200863 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008272-81.2017.8.11.0003. Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Danos Materiais e Morais Autora: Maria da Conceição Nascimento de 

Almeida Ré: Electrolux do Brasil S.A Vistos etc. MARIA DA CONCEIÇÃO 

NASCIMENTO DE ALMEIDA, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS em face de 

Electrolux do Brasil S.A, também qualificada no processo. No curso do 

processo, as partes noticiam a realização de acordo e requer a sua 

homologação e a consequente extinção do feito (Num. 15388055). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se 

que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, sendo que em 

eventual descumprimento da avença comportará a execução da sentença 

homologatória, nos termos do artigo 515, II, do CPC. Ex positis, homologo o 

acordo firmado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, cujos termos do ajuste faz parte integrante desta decisão. Julgo 

extinto o processo com amparo do artigo 487, III, “b”, do CPC. Isento de 

custas, face o benefício da Justiça Gratuita concedido a autora. 

Honorários advocatícios na forma pactuada. Transitada em julgado ou 

havendo a desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os 

autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 08 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004752-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NETO RODRIGUES DOURADOS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº 1004752-79.2018.8.11.0003. Ação de Rescisão Contratual 

por Inexecução Voluntária c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos 

Requerente: NC Imóveis Ltda Requerido: José Neto Rodrigues Dourado e 

esposa Vistos etc. NC IMÓVEIS LTDA, qualificada nos autos, ingressou 

com AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INEXECUÇÃO VOLUNTÁRIA 

C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS, em face de José 

Neto Rodrigues Dourado e esposa, também qualificado no processo. As 

partes informam que entabularam acordo e pugnam pela homologação e 

suspensão do feito até o seu integral cumprimento (Id. 14616598). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Apesar das 

partes consignarem no acordo pela suspensão do feito até seu integral 

cumprimento, observa-se que o pacto firmado põe fim ao litígio, vez que 

havendo eventual descumprimento da avença comportará a execução da 

sentença homologatória, nos termos do artigo 515, II, do CPC, pelo que 

indefiro o pedido de suspensão. Ex positis, homologo o acordo firmado 

entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos 

termos do ajuste faz parte integrante desta decisão. Julgo extinto o 

processo com amparo do artigo 487, III, “b”, do CPC. Custas já recolhidas. 

Honorários advocatícios na forma pactuada. Transitada em julgado ou 

havendo a desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os 

autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 08 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004215-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CORTEZ MENDES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751/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):
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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. 

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 

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, 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. 

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. No mais, verifico que as partes estão bem representadas e o 

processo encontra-se em ordem, de maneira que o declaro saneado. 
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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 Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004839-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENILTON DE SOUZA BARBOSA (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 DESPACHO Processo: 1004839-35.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JUVENILTON DE SOUZA BARBOSA 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: 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 

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. 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. INEPCIA DA INICIAL – 

FALTA DE CONCLUSÃO LÓGICA A preliminar da requerida, arguida sob o 

fundamento de que a petição é inepta porque dos fatos narrados não 

decorre uma conclusão lógica, não merece acolhida. Da leitura da peça 

inaugural vê-se que a mesma é perfeitamente compreensível, tanto que 

possibilitou a apresentação de ampla peça defensiva pela requerida. Isto 

posto, REJEITO A PRELIMINAR. 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 30 de novembro de 2018, às 10:20 

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 Juiz(a) de Direito

Despacho 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))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004518-97.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ROMILTON CONCEICAO 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. Dito isto, passo à apreciação das 

preliminares arguidas pela requerida: 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. 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 30 de novembro de 2018, às 10:30 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 Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002552-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDE RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1002552-02.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): VANILDE RODRIGUES DE OLIVEIRA RÉU: COMPANHIA 

EXCELSIOR DE SEGUROS Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. Recebida a inicial, a ré 

foi citada e apresentou tempestiva contestação, que foi devidamente 

impugnada pela parte autora, vindo à conclusão. DECIDO. Da análise 

acurada dos autos verifica-se que não é o caso de julgamento antecipado 

da lide. Dito isto, passo à apreciação das preliminares arguidas pela 

requerida: 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 
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– 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. 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. 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 30 de novembro 

de 2018, às 10:40 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 Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002876-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILVANIA DOS SANTOS (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: 1002876-89.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA SILVANIA DOS SANTOS 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: 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 
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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. 

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. 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. 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 30 de novembro 

de 2018, às 10:50 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 Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003876-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE 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:

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: 1003876-27.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARCO ANTONIO DE SOUZA 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: 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 
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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. 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 30 de novembro de 2018, às 11:00 

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 Juiz(a) de Direito

Despacho 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))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004461-79.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): GUSTAVO CAMARGO DOS 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. 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 28 de novembro de 2018, às 10:50 

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 Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004847-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON DOS SANTOS NARCIZO (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))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004847-12.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOELSON DOS SANTOS NARCIZO 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. 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, 
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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. 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 15:20 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 Juiz(a) de Direito
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Processo Número: 1003920-46.2018.8.11.0003
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COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003920-46.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): CARLOS ALEXANDRE CAVALCANTE DA SILVA 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 
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antecipado da lide. Dito isto, passo à apreciação das preliminares arguidas 

pela requerida: 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. 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. 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 16:20 

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 Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003733-38.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANDERSON KEHOMAS DE SENE 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: 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 
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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. 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. 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 17:10 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006028-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE LUCIA FERRARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA DIAS PENIDO (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação, sem manifestação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004782-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOLENA BONDEZAN ARAGAO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR OAB - MT15193/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MARIA APARECIDA DA SILVA MACHADO (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006062-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONDINELLE MARQUES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006152-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALDILENE MOREIRA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS OAB - MT0019897A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO GOMES COIMBRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico que não foi possível citar e intimar o requerido Reinaldo Gomes 

Coimbra, uma vez que diligenciando ao endereço constante no mandado, 

não logrei êxito em encontrá-lo pessoalmente e, devido a proximidade da 

audiência não há tempo hábil para novas diligências. /MT, 25 de setembro 

de 2018. CARLOS ROBERTO STEIN BARCELOS Oficial de Justiça SEDE 

DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003971-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORGHIERI COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003263-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA LUZ BORGES LEAL MUNIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO MIGUEL CORREA OAB - MT0009762S (ADVOGADO(A))

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. MUNIZ DE CARVALHO & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação, sem manifestação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006578-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHENIFER FERNANDA LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004456-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI FERREIRA DOS ANJOS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico, que não foi possível proceder com a citação de SIDNEY 

FERREIRA DOS ANJOS-ME, e do representante legal, SIDNEY FERREIRA 

DOS ANJOS, tendo em vista que no endereço constante no mandado 

funciona uma lanchonete, informação de Aparecida não conhece o 

executado. Devolvo o presente no aguardo de novas determinações. 

Rondonópolis/MT, 4 de outubro de 2018. JOSEVAL COSTA SILVA LANDIM 

DUETI Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001023-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS LEORATO SILVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal se manifestar 

sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça ID.15761605, Bem como 

da Contestação apresentada ID.15253941.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005916-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN OAB - MT23139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001335-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PEREIRA GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALECXANDER PEREIRA BICALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006603-56.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE FECHTNER GOUVEIA (REQUERENTE)

DIEGO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004478-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE JESUS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANTOVANI OAB - MT16955/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA FE LIMITADA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIRIATO BISPO SEABRA OAB - MT0011061S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE (CUSTOS LEGIS)

MARINES LEITE DA SILVA (CONFINANTES)

CREMILDA FERREIRA DA SILVA (CONFINANTES)

GILVAN SOUZA DOS SANTOS (CONFINANTES)

SALETE CHIESA WISOSKI (CONFINANTES)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal se manifestar 

sobre a contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1003009-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP (REQUERENTE)

DUILIO PIATO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDIR MILHOMEM FIGUEIREDO (REQUERIDO)

NABILA FERNANDA DA SILVA (REQUERIDO)

EVELIN CRISTINA DE SOUZA FIGUEIREDO (REQUERIDO)

JOSE HELIO FIGUEIREDO (REQUERIDO)

CEZAR AUGUSTO MILHOMEM DE FIGUEREDO (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO (REQUERIDO)

JOAO WILSON MILHOMEM FIGUEIREDO (REQUERIDO)

SANDI SARA DE SOUZA FIGUEIREDO SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA SEM O CUMPRIMENTO 

DE SUA FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005871-12.2017.8.11.0003

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:

EVA DA SILVA FERREIRA (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação, sem manifestação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006770-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON DA FONSECA BARROSO (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))

 

Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007193-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER LOPES MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004091-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO RAFAEL RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMIDIO CRISOSTOMO BARBOSA (RÉU)

ALTO GARCAS CARTORIO DE REGISTRO CIVIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL DA SILVA BARBOSA OAB - MT0011510A-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Custas processuais e honorários advocatícios como 

acordado pelas partes. Após o cumprimento de todas as formalidades 

necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, 

providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010091-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE RODRIGUES BEZERRA (REQUERIDO)

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Custas processuais e honorários advocatícios como 

acordado pelas partes. Após o cumprimento de todas as formalidades 

necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, 

providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006899-78.2018.8.11.0003

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:

LUIS FAGNER GEROLIN AMOROSO (EXECUTADO)

AMOROSO METALICOS E TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Custas processuais e honorários advocatícios como 
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acordado pelas partes. Após o cumprimento de todas as formalidades 

necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, 

providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000600-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON APARECIDO RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Custas processuais e honorários advocatícios como 

acordado pelas partes. Após o cumprimento de todas as formalidades 

necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, 

providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001406-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA XAVIER DA SILVA TERNES (AUTOR(A))

VERGILIO JOSE TERNES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA AREND DAS NEVES OAB - SC32693 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTACASTERNES SERVICOS DE SONDAGENS E FUNDACOES LTDA - ME 

(RÉU)

Outros Interessados:

Osvaldo Pereira de Brito (CONFINANTES)

ESTACASTERNES SERVICOS DE SONDAGENS E FUNDACOES LTDA - ME 

(CONFINANTES)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DAS CORRESPONDÊNCIAS SEM O 

CUMPRIMENTO DE SUA FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001869-33.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO SIQUEIRA DE BRITO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001869-33.2016.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Advogado do(a) REQUERENTE: MARLI 

TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - MT0005134A REQUERIDO: DANILO 

SIQUEIRA DE BRITO DECISÃO Vistos e examinados. Manifestou-se a parte 

autora pela desistência da presente ação. Não há informações de que o 

requerido tenha sido citado, bem como não há contestação juntada aos 

autos. Desta feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, 

homologo a desistência da ação e decreto a extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Custas pelo autor, se devidas. Sem honorários 

advocatícios, face a inexistência de contraditório. Após o cumprimento de 

todas as formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003800-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE SOUZA BEZERRA OAB - MT20048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 05 dias, 

apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1006489-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ATANAIR PAULINO DE AVELAR JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA NUNES VANNI OAB - MT12391/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO(A))

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados dos requeridos, para que tomem ciência do 

cálculo atualizado, conforme id. 15497851.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003833-90.2018.8.11.0003

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:

J M NUNES FIBRAS - ME (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 05 dias, se 

manifestar sobre a negativa da citação por oficial de justiça, id. 16307610.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001838-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALLDO LOPES GALVAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAOR BARBOSA DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

DARIA GOMES DE SANTANA (TESTEMUNHA)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico que em cumprimento ao r mandado, em diligencia ao endereço 

que consta no mandado não pude proceder a intimação de ALAOR 

BARBOSA LOPES GALPÃO pois no local falei com o morador Renato 

Cardim Lourenço que mora no local há 10 meses e que não conhece o 

intimado. Pelo exposto devolvo o mandado e fico no aguardo de novas 

considerações. /MT, 9 de outubro de 2018. LAURO CRISTIANO 

CARVALHO Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004188-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CIRILO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIANE MARIA SANTIAGO DOS SANTOS (RÉU)

JAMIL SIMOES BARCELOS FILHO (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 05 dias, se 

manifestar sobre a negativa da citação por oficial de justiça, id. 16264710.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010259-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DA SILVA CELMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO(A))
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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))

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008809-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OTO CASSIANO DA SILVA (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do Advogado do Autor para apresentar seu cliente na data 

designada para a audiência, a fim de que possa participar da perícia.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008934-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO APARECIDO DOS SANTOS (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 compareci na Rua Jaime Campos, bairro Pedra 90, não 

foi possível proceder com apreensão da motocicleta mencionado no 

mandado, tendo em vista de não localiza-la e nem o endereço do requerido 

Ronaldo Aparecido dos Santos. Assim sendo devolvo o presente 

mandado no aguardo de novas determinações. RONDONÓPOLIS/MT, 5 de 

julho de 2018. SERGIO MARCOLINO VEIGA DA LUZ 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-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1009419-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

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))

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ANTONIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT16049 (ADVOGADO(A))

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Edital de Processamento de Recuperação Judicial AUTOS N. 

1009419-11.2018.8.11.0003 – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJE 

ESPÉCIE: Recuperação Judicial PARTE BIG BAG BRASIL EMBALAGENS 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 

06.063.219/0001-16. ADVOGADOS DA PARTE REQUERENTE: CLOVIS 

SGUAREZI MUSSA DE MORAES, OAB-MT 14.485, AUGUSTO MARIO 

VIEIRA NETO, OAB-MT 15.948, VITTOR ARTHUR GALDINO, OAB-MT 

13.955, JOÃO TITTO S. CADEMARTORI NETO, OAB-MT 16.289 

ADMINISTRADOR JUDICIAL: VINICIUS CARLLOS CRUVINEL, OAB-MT 

19.490, com endereço profissional à Rua Otávio Pitaluga, n. 2353, Jardim 

Guanabara, Rondonópolis-MT, CEP: 78.710-175, telefone (66) 3423-4210, 

email vinicius.c.cruvvinel.judicial@hotmail.com. VALOR DA CAUSA: R$ 

7.603.896,82 FINALIDADE: FAZER SABER, a todos quantos o presente 

edital virem ou dele conhecimento tiverem, que tramitam neste Juízo e 

Secretaria da 4ª Vara Cível, os autos acima identificados, cujo teor da 

petição inicial segue resumido: BIG BAG BARSIL EMBALAGENS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 

06.063.219/0001-16, aduziu que foi constituída em dezembro de 2003, 

tendo como sócios fundadores Wanderley Alves Rodrigues, Carlos 

Pinheiro e Wagner Martins. Já no início o negócio tornou -se muito 

próspero, considerando que a Requerente era a única na região sul do 

Mato Grosso a fabricar tais produtos, que foram muito bem recebidos 

principalmente pelo agronegócio, em vista da praticidade de 

armazenamento e transporte dos insumos e grãos, além do preço 

vantajoso. Em pouco tempo, devido ao bom atendimento, relacionamento, 

qualidade, bem como em razão da alta demanda, a fábrica já contava com 

cerca de 600 (seiscentos) funcionários ativos, expandindo -se também 

fisicamente. Sua carteira de clientes passou a crescer, atendendo 

produtores rurais, empresas, empresários e outras indústrias em todo o 

Estado de Mato Grosso, o que lhe fez ganhar renome. A grave crise 

econômica que assolou o Brasil a partir de 2014 contribuiu inegavelmente 

para as suas sérias dificuldades financeiras, consequentemente, fez com 

que todos seus executivos repensassem suas estratégias operacionais. 

Inúmeros clientes tiveram dificuldades financeiras, ocasionando atrasos 

nos pagamentos ou até mesmo a inocorrência destes, o que certamente 

frustou o faturamento, uma vez que as bags já tinham sido entregues, 

gerando prejuízo à fabricante. A forte estagnação nacional reduziu 

drasticamente a demanda pelos produtos fabricados pela Big Bag Brasil, 

além do aumento do valor da matéria prima, Além disso, em meados de 

2016 a Requerente passou por mais uma dificuldade inesperada e 

traiçoeira. Seus principais fornecedores de matéria prima, decidiram por 

conta própria também começar a produzir as próprias bags. Diante da 

fragilidade instalada com todas as situações demonstradas, o que restou 

à Big Bag Brasil foi se socorrer de empréstimos em instituições financeiras 

e factorings. Demais disso, seu quadro societário foi reduzido, e em sua 

6ª alteração ermaneceu apenas o seu sócio administrador, alterando seu 

enquadramento para “eireli”. Como se não bastasse as dificuldades já 

listadas, seu antigo sócio minoritário, que se retirou conforme termos da 6ª 

alteração contratual, teve vários problemas judiciais. No entanto, com o 

caixa desfalcado e o cenário econômico, político e financeiro 

desfavorável, porém com um futuro esperançoso, e rincipalmente por 

possuir reconhecimento, em nome e uma história respeitada por seus 

clientes, parceiros e fornecedores, a Requerente chegou à conclusão de 

que somente com a recuperação judicial. Juntou documentos. RESUMO DA 

DECISÃO: (ID. 16015330, DO DIA 18/10/2018) “Vistos e examinados. BIG 

BAG BRASIL EMBALAGENS EIRELI, devidamente qualificada e 

representada nos autos, ingressou com pedido de RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL perante este Juízo, conforme termos da petição de 

Id15878713.Atendendo ao disposto no artigo 51, inciso I da Lei 

11.101/2005, a requerente expôs seu histórico e motivos de sua atual 

crise econômico-financeira com o seguinte relato: (...)DECIDO. 1. - DA 

DISPENSA DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PRÉVIA. (...)2- DOS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL.Os pressupostos exigidos para o deferimento 

do processamento da recuperação judicial estão elencados nos artigos 48 

e 51 da Lei nº 11.101/2005 e, no pleito em apreciação, estão 

demonstrados através dos seguintes documentos: (...)Preenchidos, 

portanto, os requisitos legais, estando em termos a documentação exigida 

nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005, DEFIRO O PROCESSAMENTO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL da empresa BIG BAG BRASIL EMBALAGENS 

EIRELI e, nos termos do art. 52 da mesma lei, determino as medidas 

administrativas e judiciais seguintes. A)- DA NOMEAÇÃO DO 

ADMINISTRADOR JUDICIAL. Nos termos do disposto no inciso I, do artigo 

52, da Lei 11.101/2005 e observando o previsto no artigo 22 da mesma lei, 

nomeio o Dr. Vinicius Cruvinel, profissional devidamente cadastrado neste 

Juízo, para ser administrador judicial. Levando em conta o previsto no 

artigo 24 da Lei nº 11.101/05, fixo a remuneração do administrador judicial 

em 4% sobre o valor devido aos credores submetidos à recuperação 

judicial. (...)B)- DA DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES 
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NEGATIVAS.(...)C)- DA SUSPENSÃO DAS AÇÕES.Ordeno a suspensão 

do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções contra a 

empresa, inclusive aquelas dos credores particulares dos sócios 

solidários, na forma do artigo 6º da Lei 11.101/05, devendo os respectivos 

autos permanecer no juízo onde se processam.Excetuam-se da aludida 

suspensão as ações que demandam quantia ilíquida (art. 6º, §1º); as 

ações de natureza trabalhista (art. 6º, §2º); as execuções de natureza 

fiscal, ressalvada a concessão de parcelamento tributário (art. 6º, §7º). 

(...)Acentuo que, nos termos do artigo 6º, §4º, a suspensão ora 

determinada irá vigorar pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados 

da presente decisão, restabelecendo-se, após o decurso de tal prazo, o 

direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, 

independente de pronunciamento judicial. (...)Acolho o pedido formulado 

pela recuperanda no item Xd, determinando a expedição de ofício ao 

Banco Central do Brasil para que obste qualquer solicitação de penhora 

nas suas contas bancárias, considerando-se a suspensão de todas as 

ações e execuções interpostas contra si, pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias. C.1)- DA CONTAGEM DO PRAZO.(...)Consequentemente, o 

prazo de suspensão das ações e execuções (“stay period”), previsto no 

art. 6º, §4º, da LRF, também será de 180 dias corridos. D)– DA 

EXCLUSÃO DO SPC E PROTESTOS.(...)Isto posto, INDEFIRO o pedido, 

formulado pelas recuperandas, de suspensão de todos os apontamentos 

existentes em seu nome e de seus sócios no Cartório de Protesto desta 

comarca, Serasa, SPC, SCPC, Cadin e CCF, com a proibição da inclusão 

de novos apontamentos pelo período de 180 dias. E)– DA MANUTENÇÃO 

DE BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES NA POSSE DA 

RECUPERANDA.Ante tais considerações, determino que os bens 

essenciais ao desenvolvimento das atividades da devedora sejam 

mantidos na posse da mesma, durante o prazo de blindagem. F)- DAS 

CONTAS MENSAIS.Determino que a recuperanda apresente as contas 

demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob 

pena de destituição de seus administradores (art. 52, V). O primeiro 

demonstrativo mensal deverá ser protocolado como incidente à 

recuperação judicial, ao passo que não deverá ser juntado aos autos 

principais, sendo que os demonstrativos mensais subsequentes deverão 

ser sempre direcionados ao incidente já instaurado. G)- DAS INTIMAÇÕES 

E NOTIFICAÇÕES. Ordeno a notificação do Ministério Público e a 

comunicação por carta às Fazendas Públicas Federal e de todos os 

Estados e Municípios em que a devedora tiver estabelecimentos, 

providenciando o grupo recuperando o encaminhamento. Oficie-se à Junta 

Comercial, para que seja feita a anotação determinada pelo §único do art. 

69. Expeça-se o edital previsto no art. 52, § 1º, incisos I a III da Lei 

11.101/05, para conhecimento de todos os interessados, com advertência 

dos prazos do art. 7º, §1º, e art. 55 da LRF. A recuperanda deverá 

apresentar a minuta, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a ser 

complementada pela serventia, com os termos desta decisão. Deverá 

também a recuperanda providenciar a publicação do edital em jornal de 

grande circulação, no prazo de 05 (cinco) dias. Os credores têm o prazo 

de quinze (15) dias para apresentarem as suas habilitações diretamente 

perante o administrador judicial ou as suas divergências quanto aos 

créditos relacionados, na forma do art. 7º, § 1º, do diploma legal 

supracitado; e o prazo de trinta (30) dias para manifestarem objeção ao 

plano de recuperação do grupo devedor, a partir da publicação do edital a 

que alude o art. 7º, § 2º, da LRF, de acordo com o disposto art. 55, § 

único, do mesmo diploma legal.Sobrelevo que, nos termos do disposto no 

art. 52, §2º, deferido o processamento da recuperação judicial, os 

credores poderão, a qualquer tempo, requerer a convocação de 

assembleia geral para a constituição do Comitê de Credores, observado o 

disposto no §2º do art. 36 da Lei nº 11.101/05. Enfatizo que, deferido o 

processamento, à devedora não será permitida desistir do pedido de 

recuperação judicial, salvo se obtiver aprovação da desistência na 

assembleia geral de credores (art. 52, §4º). H)- DA APRESENTAÇÃO DO 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.Segundo o artigo 53 da Lei nº 

11.101/2005, deverá a empresa devedora apresentar, em 60 (sessenta) 

dias, o plano da recuperação judicial, sob pena de convolação em 

falência. (...) Publicada a lista de credores apresentada pelo administrador 

judicial (art. 7º, §2º), eventuais impugnações (art. 8º) deverão ser 

protocoladas como incidente à recuperação judicial, ao passo que não 

deverão ser juntadas aos autos principais (art. 8º, parágrafo único). I)- 

OUTRAS DETERMINAÇÕES.Intime-se o administrador judicial nomeado para 

que, após assinar o termo de compromisso, apresente, no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, relatório circunstanciado sobre a 

devedora, abrangendo a atividade da recuperanda (produtos vendidos, 

serviços prestados, mercado de atuação, etc) e os aspectos legais, 

comerciais, operacionais, administrativos e contábeis (quadro de 

funcionários, controles internos, endividamentos não sujeitos ao processo 

de recuperação judicial, bens físicos e estoques) dentre outros. Autorizo 

a recuperanda a realizar o pagamento das custas remanescentes de 

forma parcelada, como requerido na página 27 da exordial, o que faço 

com fulcro na jurisprudência que segue:(...)Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo, atentando-se para que, de todos 

os despachos e decisões judiciais, sejam intimados o grupo recuperando, 

o administrador judicial, todos os credores e interessados, e notificado o 

órgão ministerial, sempre atentando-se para o disposto no artigo 79 da Lei 

11.101/2005. “ RELAÇÃO DE CREDORES RELAÇÃO DE CREDORES (Nome 

do credor e valor): Quirografários: Lgd Industria E Comercio De 

Embalagens Ltda R$ 2.326.213,95 Artflex Industria De Rotulos Ltda R$ 

450.241,04 Luminar Tintas E Vernizes Ltda R$ 6.329,67 Zestimport 

Importacao Exportacao E Comercio De Plasticos Ltda R$ 117.717,60 L. F. 

Gerhardt & Cia Ltda R$ 951,86 Industria E Comercio De Embalagens 

Maxiplast Ltda R$10.682,21 D.A.Dos Santos Eireli R$6.781,50 Alcatec 

Produtos Sinteticos Ltda R$ 228.316,80 Cavemac Indl E Coml De Maqs Imp 

E Exp Ltda R$4.091,15 Intercol - Industria Quimica Ltda R$ 3.722,47 

Zarapast S.A R$ 1.622.819,29 M. Melo Amorim R$ 426,75 Lahuman 

Industria E Comercio De Plasticos Ltda R$122.541,73 Eletrica Serpal Ltda 

R$ 300,00 Sani - Melt Industria E Comercio De Adesivos Especiais Ltda R$ 

6.597,00 Priscell Industria E Comercio Ltda 6.523,00 Sendas Distribuidora 

S/A R$ 409,52 Agro Ferragens Luizao Ltda R$ 627,00 Energisa Mato 

Grosso - Distribuidora De Energia S.A. R$ 21.073,04 Expresso Rio 

Vermelho Transportes Ltda R$ 4.747,35 M N De Oliveira Filho Eireli R$ 

1.789,28 Shopping Dos Parafusos Ltda R$ 326,00 Sind Dos Trab Nas Ind 

De Mat Plasticos De Mato Grosso R$ 16.918,64 Agro Industrial Sao Paulo 

Ltda R$ 227.800,00 Meplast Distribuidora De Produtos Plasticos Ltda R$ 

166.800,00 Maiscor Tintas Ltda R$ 52,00 Auto Posto Ts Ltda R$ 1.954,02 

Ergocentro Consultoria Em Saude E Seguranca Do Trabalho Ltda 1.372,00 

Oliveira Andrade & Demaceno Ltda R$ 580,00 Gp Comercio De Filtros E 

Lubificantes Ltda R$ 1.656,00 Eucatur-Empresa Uniao Cascavel De 

Transportes E Turismo Ltda R$ 1.580,51 Leila Pereira Marques Ramiro 

3.401,29 Mirela Galli De Deus 4.110,00 Companhia Brasileira De Solucoes 

E Servicos R$ 49.656,30 Suportek Tecnologia E Treinamento Ltda R$ 

500,30 Gd Comercio Borrachas E Derivados Ltda R$ 247,85 Aguafacil 

Comercio De Bombas E Irrigaçao Ltda R$ 67,00 Edson Luis Segura 

2.051,00 Multi Fitas Industria Comercio Importacao E Exportacao Ltd R$ 

155.788,66 Fiabesa Guararapes S/A R$ 111,368,40 Mateus Gomes Riguiti 

R$ 19.146,89 Procopio Industria E Comercio Ltda R$ 254.195,31 Fundacao 

Carlos Alberto Vanzolini R$ 1.781,45 José Pascoal Sangali R$ 

1.325.000,00 Duzzi Climatização E Refrigeração Ltda R$ 3.608,56 M. R. 

Servicos De Informatica Ltda R$ 960,90 I A Pires Ltda R$ 829,35 Vani Da 

Silva Carvalho R$ 883,26 Microcenter Comercio E Servicos De Informatica 

Ltda R$ 360,00 Cigam Software Corporativo S.A. R$ 1.920,19 Tsa Quimica 

Do Brasil Ltda R$ 1.063,40 Tecnomerc Tecnologia Animal 

Com.Imp.Exp.Serv.Ltda R$ 103,75 Pro Linhas Nordeste Ltda R$ 29.627,53 

N S Pereira Ltda R$ 127,40 Transal Transportadora Salvan Ltda R$ 187,83 

Borges & Morais Ltda R$ 116,11 Trabalhistas: Ismael Mendes Da Silva R$ 

2.055,80 Quiteria Pereira De Souza Marizete Leal De Souza Gregorio De 

Jesus Afonso R$ 1.950,92 Sonia Aparecida Da Silva R$ - Clezia Marina De 

Oliveira R$ - Adriane Raimundo De Almeida R$ 16.904,85 Andreia 

Raimundo De Almeida R$5.878,70 Elizete Araujo Santos R$ 670,34 Maria 

Diva Ramos De Almeida R$ 588,13 Ana Claudia Pires Ferreira R$ 667,56 

Francisca Juscelina Da Silva Sousa R$ - Ana Lucia Silvestre Da Silva R$ 

1.052,58 Rosa Fernandes De Souza R$ - Wanderson Rodrigues Moreira 

R$ 670,34 Joelson De Souza 790,84 Genilson Martins Da Silva R$ 1.534,06 

Thais Alves Miranda R$ 866,40 Lenice Lopes De Oliveira R$ - Raimundo 

Leonardo Gomes Avelar R$ 780,84 Jacilene Elizia Da Gama Gomes R$ 

31,71 Morgana Santos De Almeida R$ 668,17 Suelen Proença Gomes R$ 

1.077,79 Cleilton De Jesus Afonso R$ 1.411,44 Joselito Alves Santos R$ 

1.009,30 Cicera Virgem Do Rosario Silva R$ 1.093,74 Juscilene Clara 

Souza R$ 1.254,17 Maria Das Graças Felipe Dos Santos R$ - Fernando De 

Jesus Bueno R$ 3.197,98 Rogerio Nunes Do Nascimento R$ 780,84 

Valdimar Souza Silva R$ 1.202,84 Elias Raimundo Marim R$ 1.069,70 

Elenilda Pereira De Amorim R$ 590,46 Mariza Aparecida Ferreira Dos 

Santos Alves R$ - Lenilda Pereira De Freitas R$ 1.202,84 Tatiana Lopes 

De Oliveira Souza R$ 670,34 Juliana Pereira Da Silva R$664,45 Josuel Da 

Silva R$ 4.138,14 Marilene Moreira Da Silva R$667,79 Ana Souza Silva 
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R$1.201,90 Rosalina Marques Das Neves R$780,74 Irany Rodrigues Da 

Silva R$814,15 Analice Viegas Rocha Gonçalves R$1.260,17 Juliana 

Cristina Barbosa Sousa R$1.256,87 Elza Luz Almeida R$1.902,80 Celia 

Gomes Nifossi R$- Doralice Da Silva Magnani R$1.200,40 Isaias Batista 

R$961,23 Oneide Guimaraes Da Silva R$- Rogerio Gonçalves Damaceno 

R$1.142,92 Elias Jose Da Silva Neto R$2.218,98 Rubia Alice Alves 

Rodrigues $921,32 Terezinha Gomes R$ 658,22 Maria Claudiana Pereira 

Dos Santos R$773,42 Jose Manoel Dos Santos R$296,77 Valter Alves Da 

Silva Filho R$1.094,77 Liliane Rezende De Souza R$- Aline De Souza R$- 

Claudia Rodrigues R$ 653,23 Lucineia Cardoso De Jesus R$ 668,34 

Andressa Alves Gomes R$1.126,91 Meires De Campos Correa R$ 941,01 

Idaiane Lordeiro De Souza R$ 1.116,33 Herondina Leandro Mendes R$ 

658,22 Divina Gomes Nifossi R$592,48 Claudomiro Conceição Santos 

R$4.360,17 Ademildes Alves Pereira R$- Maria Aparecida De Oliveira R$- 

Valdivina Vieira R$- Charles Cardoso Da Silva R$31,71 Rodrigo Neves De 

Jesus R$ 1.118,85 Jose Francisco Nogueira Ferreira R$1.101,27 Ana 

Rosa Soares Santos R$ 587,57 Juarez Gonçalves Dos Santos R$2.053,33 

Alex Sandro Souza Costa R$1.430,70 1824 - Iraci De Souza Vieira R$- 

Maria Socorro Neves De Souza R$1.161,11 Carla De Souza Guimaraes 

R$955,91 Pedro Ferreira De Souza R$ 774,79 Greiciele De Souza Martins 

R$1.477,98 Lindinalva Pereira R$- Marinete Maria De Souza R$670,34 

Luzinete Rodrigues R$653,09 Rosicleia Baeta De Jesus Elias R$- Maria 

Carmelita Da Silva Filha R$- Lucimar Pereira De Souza R$748,80 Jose 

Carlos Dos Santos Filho R$905,68 Olimpia Morgana Ribeiro De Melo 

R$1.235,98 Jose Honorato Delmondes R$1.414,17 Josemari Cavalcante De 

Lima R$2.149,30 Maria Santos Sena R$658,22 Rosilene Moreira 

R$1.352,56 Tatiane Aparecida Silva Barbosa R$1.200,18 Laudiceia Gomes 

Nifossi R$ 667,23 Fabiane Da Silva R$692,25 Rosangela Paula Pereira 

R$1.121,45 Renata Arcanjo Dos Anjos R$1.047,22 Natalia Fornaziero 

R$2.149,30 Arondes Vareiro Freitas R$548,69 Dalveci Da Silva R$- 

Dalvenir Da Silva Costa R$63,42 Lucivanea Febronio De Jesus R$1.224,75 

Darci Espindola Do Amaral R$655,40 Suely Silva Bezerra De Melo 

R$738,78 Eduardo Soares Da Silva E Silva R$- Ana Lucia Silva De Jesus 

R$721,64 Mairon Felipe Nifossi Alves R$1.202,84 Petuel Abrao Silva 

R$1.947,69 Cristiano Garcia De Souza R$1.096,47 Hellen Cristina Dos 

Santos Pereira R$1.096,47 Gessica Oliveira Do Vale R$1.096,47 Jeferson 

Justino Pereira Da Silva R$- Manuel Messias Araujo Filho R$2.582,40 

Sebastião Da Silva Brandão R$944,38 Lindalva Pereira De Souza 

R$664,61 Cristiane Da Gama De Oliveira R$670,34 Jeane Mendonca 

Pinheiro R$ 685,57 Manoel Febronio De Jesus R$1.444,92 Marcos Antonio 

Vieira Dos Santos R$1.247,35 Diomar Carneiro Da Silva R$1.127,80 

Crislayne Cristina Nunes Dos Santos R$639,73 Daiane De Oliveira Miranda 

R$1.185,59 Hosana Moreira Dos Santos R$1.202,84 Lucimar Melo Da Silva 

R$1.211,51 Leusina Rosa Dos Santos R$1.449,49 Marcos Goncalves Do 

Nascimento R$670,34 Nubia Cristina Reis Dos Santos R$667,90 Lucielma 

Dos Santos Nepomuceno R$1.156,39 Luan Christian Dantes Straquicini 

R$667,68 Wilson Do Nascimento R$968,39 Rafaela Valeriano Brito 

R$568,54 Rozicleia Silveira Santos R$657,49 Suzana Duarte De Alcantaro 

R$670,34 Agnaldo Vitor De Araujo R$670,34 Maria Ivan Dos Santos 

Queiroz R$1.096,47 Claudiene Santana De Melo Klein R$689,24 Danielle 

Priscilla De Souza Cruz R$495,35 Renata Santos De Sousa R$549,67 

Josiany Ormond Dos Santos R$589,68 Andre Alves Da Silva R$667,90 

Cleide Dos Santos R$667,73 Núbia Rafaella Da Silva Santos R$669,07 

Núbia Maia Montalvão Machado R$667,45 Ana Carla Dos Santos Sarmento 

R$595,20 Samuel Dos Santos Araujo R$1.313,24 Elias Dos Santos Araujo 

R$719,12 Dulcineia Almeida Do Amaral R$658,22 Jaciara Martins Soares 

R$1.075,95 Gilvaneide Apolinario Lisboa Melo R$1.056,38 Roseni Barbosa 

Dos Santos R$567,92 Ordenei André Diesel R$779,96 Luciane Dias 

Gomes R$612,76 Maria Joelma Da Silva Sales R$1.398,87 Maria Jose Dos 

Santos R$1.012,05 Laudiceia Pereira Soares R$652,09 Antonia Neta Da 

Silva Araujo R$700,71 Josiane Gomes Damazio R$656,93 Maria Silvania 

Dos Santos Abreu R$1.154,62 Maria Lina Gaspar Lopes R$720,23 Leila 

Pereira Marques R$825,71 Maria Aparecida Da Silva R$683,57 Jean Carlos 

Magalhães R$669,73 Renato Caetano De Oliveira R$1.096,47 Adriana 

Viegas Rocha R$670,34 Aparecida Dos Reis R$1.189,93 Ana Eloisa 

Oliveira De Souza R$1.455,34 Cyntia Morais Pizze R$1.190,54 Juliana Silva 

Trindade R$670,34 Andréia Martins Novaes R$534,84 Rosimeyre Alves Da 

Silva Batista R$1.087,31 Cristina Leao De Lima R$517,77 Aparecida 

Rodrigues Alves R$670,34 Marcio Bororo Ribeiro R$927,38 Luana 

Barbosa Da Silva R$1.238,42 Rosana Da Silva Possidonio R$899,56 

Raquel De Jesus Carvalho Resplande R$951,23 Cintia Raquel Lemes De 

Oliveira R$889,47 Patricia De Souza Gomes R$- Taiane Roberta Da Silva 

Barbosa R$958,28 Luciana Evangelista Da Silva R$1.396,39 Aldiney 

Oliveira Batista R$1.702,68 Marcia Martins Da Silva Nogueira R$1.550,71 

Laura Kamila Geraldeli Guimaraes R$819,55 Sheila Amanda Cardoso 

R$1.039,69 Walisson Alves Da Cunha R$954,53 Karine Soares De Souza 

R$991,57 Marie Lynda Charles R$1.332,53 2390 - Raymond Bien Aime 

R$782,83 Alerte Voltaire R$906,59 Milcent Ernest R$1.333,13 Silvana 

Vieira De Oliveira R$- Thiago Acosta Neves R$1.780,53 Francisco De 

Assis Araujo Silva R$1.017,94 Renato Cassimiro Luiz R$3.059,90 

Geovane Pereira De Souza R$438,43 Clayres Rosane Alves R$668,79 

Edilaine De Souza Nerys R$1.190,43 Paulo Ricardo Da Silva Ferreira 

R$1.444,92 Maria Tereza Viegas Rocha R$807,14 Luciele Ortiz Gomes 

R$664,78 Deise Nunes Da Silva R$640,90 Rosimeire Rosalina Dos Santos 

R$569,05 Silvana Rodrigues Leite R$719,45 Rosineide Roberto Da Silva 

R$1.051,36 Helaine Benitez R$685,08 - Valquiria Moreira De Souza 

Barbosa R$578,80 Juliana Coca R$670,34 Lucileia Campos Da Silva 

Oliveira R$650,47 Maria Jose De Oliveira Miranda R$1.181,55 Elisangela 

Barbosa Goncalves R$656,53 Vanessa Conceicao Da Silva R$544,05 

Yasmim Cantanhede Macedo R$651,86 Alex Frichs Rodrigues R$780,74 

Elizangela Lopes De Araujo R$656,07 Berry Bien Aime R$533,39 Marie 

Carmelle Aime Guillaume R$1.189,22 Gustavo Gomes Da Costa R$650,98 

Rosina Pereira Dos Santos R$540,72 Madalena Maria Da SilvaR$1.094,00 

Henrique Manoel Amorim Da Silva R$629,57 Valdilene Bezerra Dos Santos 

R$1.094,97 Paulson Cherident R$590,61 Emide Gabeaud R$1.028,08 

Denise Gabaud R$1.062,44 Yolette Bien Aime R$1.056,94 Margarete 

Souza Gada Da Silva R$499,28 Dariane De Carvalho Cruz R$688,78 

Elizangela Lima De Souza R$- Nivia Aparecida De Silva R$120,29 Franciely 

Santos De Melo R$31,71 Crislaine De Amorin Silva R$- Marize Ana Luiza 

Da Silva R$1.120,41 Cristina Aparecida Rodrigues Galbe R$1.158,74 

Edielsa Bezerra Da Silva E Silva R$679,94 Ana Rosa Viegas R$- Terezinha 

De Jesus Souza Silva Neta R$657,32 Jucilene Ferreira Da Silva R$622,65 

Marie Lunie Dorismond R$1.188,43 Silvia Helena Souza Moura R$- Maria 

Ferreira De Jesus R$670,34 Alexssander Gonçalves Da Silva R$439,83 

Rosangela Rodrigues Queiroz R$658,54 Augusto Sales Da Silva 

R$1.308,55 Jorge Luis Silva Dos Santos R$- Tatiana Santos Silva 

R$1.017,78 Maria Cezar Dos Santos R$589,83 Rosimeire Da Costa Xavier 

Medeiros R$668,67 Cristiano Rodrigues De Sousa Brandao R$- Maria Ana 

Batista Da Silva R$63,42 Leblanc Rose Martine R$831,90 Solange Abadia 

De Jesus R$584,79 Geiziane Gamarra Martins R$662,99 Francisco Tadeu 

Oliveira De Souza R$617,16 Zirlane De Fatima Ferreira R$1.199,84 Zilda 

Caetano Dos Santos R$587,46 Lucimar Goncalves Barros R$656,67 2568 

Maria De Fatima Gomes De Jesus R$1.195,22 William Gledson Da Silva 

Pontes R$780,13 Maria Edileuza De Aleantara Siqueira R$- Fernanda 

Nascimento Alves R$569,73 Estefany Oliveira Viana R$656,99 Denise Naik 

Dos Santos Vale R$658,22 Jessica Da Silva Ferreira R$1.127,63 2592 

Vanessa Benites De Moraes R$650,94 Patricia Gomes Alexandre 

R$531,18 Maria Aparecida Da Mata Ferreira R$1.202,84 Paulo Cesar Da 

Silva Ferreira R$780,74 Elaine Dantas Primios R$629,52 Alanilton Pereira 

Pedro R$407,72 Lucas Luciano Ramos Dos Santos R$11,21 Lucelena De 

Sena R$672,33 Erica Dantas Primios R$601,44 Juliana Oliveira Da Silva 

R$1.094,28 Idenilse Dos Santos Mendes Pereira R$601,44 Camila 

Nascimento Dos Santos R$489,53 Eliane Bento Da Silva R$712,48 Maria 

Aparecida Candido Ferreira R$588,13 Francisca De Sousa Oliveira 

R$558,13 Elizete Alves Dos Santos R$577,63 Silmaria De Freitas Vitor 

R$636,55 Mikaelle Pereira Dos Santos R$1.096,47 Elisangela Rosa Aragão 

De Oliveira R$1.157,83 Marineth Da Cruz R$780,74 Ana Paula Virgulino Da 

Silva R$1.116,68 Creusimar Silva Dos Santos R$1.095,01 Fernando Caique 

De Jesus Bueno R$813,47 Telma Rodrigues R$1.202,84 Jonas Pequeno 

R$1.350,98 Carla Ferreira Lopes R$642,15 Raquel Santana Teodoro 

R$684,93 Leandro Silva Moreira De Lima R$1.056,00 Isabel Cristina De 

Souza R$1.090,57 Elissana Vieira Santos R$641,73 Jonair Pereira Da 

Conceição R$667,68 Hermelinda Da Silva Barros Oliveira R$668,12 

Silvaneide Ferreira Da Silva R$2.374,68 Igor Vinicius Silva De Almeida 

R$642,45 Maria Eugenia Borba Da Silva R$878,37 Ana Maria Vieira 

R$1.202,84 Joao Correa De Arruda Neto R$1.096,47 TOTAL R$ 

7.603.959,82. (sete milhões, seiscentos e três mil novecentos e cinquenta 

e nove reais e oitenta e dois centavos). ADVERTÊNCIAS: FICAM 

INTIMADOS OS CREDORES E TERCEIROS DOS PRAZOS PREVISTOS NO 

ARTIGO 7º, § 1º, DA LEI Nº 11.101/05 (15 DIAS), PARA APRESENTAÇÃO 

DE HABILITAÇÕES DE CRÉDITO E DIVERGÊNCIAS A SEREM 

ENTREGUES/PROTOCOLADAS AO ADMINISTRADOR JUDICIAL NOMEADO 

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL ATRAVÉS DO EMAIL 

vinicius.c.cruvvinel.judicial@hotmail.com ou no endereço profissional à 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103759/11/2018 Página 442 de 671



Rua Otávio Pitaluga, n. 2353, Jardim Guanabara, Rondonópolis-MT, CEP: 

78.710-175, telefone (66) 3423-4210. BEM COMO O PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS PARA PROPOREM OBJEÇÃO AO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL 

PREVISTO NO ARTIGO 55 E PARÁGRAFO ÚNICO DO MESMO DIPLOMA 

LEGAL. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thais Muti de 

Oliveira, Gestora Judiciária o expedi e subscrevo, por determinação do 

MM. Juiz. Rondonópolis - MT, 08 de novembro de 2018. Thais Muti de 

Oliveira Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005663-28.2017.8.11.0003

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:

GILMAR FERRARI (EXECUTADO)

A. G. FERRARI - ME (EXECUTADO)

ALINE GARCIA FERRARI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação CERTIFICO que, em cumprimento ao r/ 

mandado, em diligência até a Rua Arnaldo Estevan, centro, não foi 

possível citar Gilmar Ferrari, devido não ter sido encontrado por ocasião 

da realização da diligência, uma vez não ter localizado o número 433, na 

referida Rua. RONDONÓPOLIS/MT, 5 de setembro de 2018. JOAO 

BATISTA REIS DOS SANTOS 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001807-56.2017.8.11.0003

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:

DELFINA MITICO MIYOSHI (EXECUTADO)

WALTAIR DE SOUZA (EXECUTADO)

JOSE TARCISO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, em diligencia fiquei 

impossibilitado de proceder com a Citação de JOSÉ TARCISO DE SOUZA 

face o mesmo se encontrar na fazenda informação da Sra. Sirley. 

Certifico ainda que, fiquei impossibilitado de proceder com a a Citação de 

WALTAIR DE SOUZA face o mesmo não mais residir no local, informação 

da Sra. Valquiria atual moradora. Certifico ainda que, fiquei impossibilitado 

de proceder com os demais atos face não localizar bens... 

RONDONÓPOLIS/MT, 12 de julho de 2018. NEIRIVALDO DOS SANTOS 

PEREIRA 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: 1004998-46.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CESAR LUIZ ARANTES (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 me desloquei até o 

endereço fornecido, entretanto, não localizei o bem objeto da ação. Ainda, 

certifico que percorri diversos locais da Comarca com o intuito de 

apreender o referido bem/citar a parte devedora, no entanto, de forma 

infrutífera. Dessa forma, não foi possível dar cumprimento aos termos do 

mandado. RONDONÓPOLIS/MT, 2 de maio de 2018. ALEXANDRE 

EDUARDO NARLOCH DE SOUZA 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: 1001139-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL DE OLIVEIRA FABIANO (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008161-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA CRISTINA QUEIROZ (EXECUTADO)

PAULO RENATO DUARTE (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para retirar, distribuir e 

comprovar a distribuição da Carta Precatória, expedida nos autos, no 

prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005860-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODINARTE ALVES MOREIRA (EXECUTADO)

STS INDUSTRIA DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

MAICON DOUGLAS OLIVEIRA PEREIRA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre as certidões Negativas dos Srs. oficiais de justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 768638 Nr: 2530-63.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SENA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos e examinados.

Primeiramente, esclareço a parte exequente que o presente feito já foi 

convertido para execução, nos termos da decisão proferida às fls. 68.

I – Penhora online

Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome 

da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada, na seguinte forma:

RAFAEL SENA DE MORAIS

CPF: 051.913.101-01

R$ 12.840,74 (doze mil oitocentos e quarenta reais e setenta e quatro 

centavos)

Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade.

 Após, intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal.

II – Renajud

Defiro o pedido para busca de veículos em nome da parte executada via 

Sistema RENAJUD.

 No caso, verifica-se a inexistência de veículos registrados em nome da 

parte executada.

III - Infojud

Defiro o pleito de consulta no Sistema INFOJUD das declarações de renda 

da parte executada, referente aos últimos 03 (três) exercícios.

No caso, verifica-se que não consta declaração entregue para o período 

solicitado, conforme extrato em anexo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 738364 Nr: 932-11.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIEIRA DA FONSECA RODRIGUES & CIA LTDA, 

RIVANI VIEIRA DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON WAGNER RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:226132, JOSE MARTINS - OAB:84314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

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 cert idão poderá ser  v isual izado at ravés do s i te 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 425102 Nr: 7289-80.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCOLA CENECISTA 13 DE JUNHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GILDO CARNEIRO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERFÂNIA DO SOCORRO 

DAMASCENO DA SILVA - OAB:17.552/GO, INAIARA SILVA TORRES - 

OAB:29.439/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora, a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução de 

correspondência de folhas retro, sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 732846 Nr: 12957-90.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): JOSE CARLOS DOS SANTOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:OAB/MT 

12314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

devolução de correspondência de folhas retro, sem o cumprimento de sua 

finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 716104 Nr: 11461-60.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ANTONIO ALEXANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/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): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 406127 Nr: 1847-70.2008.811.0003

 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: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO FELIPE QUIROGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O, ROBERTA BASSO CANALE - OAB:47034/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal retirar o ofício de fls. 

179, para as devidas providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 725887 Nr: 6840-83.2013.811.0003

 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): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:OAB/16.160/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes do retorno dos autos do TJ e para 

no prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 428585 Nr: 10679-58.2009.811.0003

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PESSOA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/MT, VLAMIR MARCOS GRESPAN JÚNIOR - OAB: OAB 

9353/MT

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes do retorno dos autos do TJ e para 

no prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 890717 Nr: 2039-51.2018.811.0003

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PW DECORAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.R COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATAS JUSTUS JÚNIOR - 

OAB:77930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS BRAGA MARIN - 

OAB:16.300/MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

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 cert idão poderá ser  v isual izado at ravés do s i te 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 764819 Nr: 15737-66.2014.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: RODRIGO ARAUJO DA CUNHA & CIA LTDA EPP, 

RODRIGO ARAUJO DA CUNHA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL, ANA 

PAULA GARCIAS DA SILVA CUNHA, BANCO BRADESCO S/A, BANCO DO 

BRASIL S/A, BANCO DA AMAZONIA S.A, BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, ELISANGELA HASSE - OAB:8689/O, EMILIA CARLOTA 

G VIELA - OAB:OBA/MT 13206, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - 

OAB:OAB MT-13.810, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/MT, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO 

AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT, MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , a fim de que se proceda a alteração da propriedade do veículo em seu 

registro. 03 – Às fls. 2517 (item 04) a administradora judicial formulou 

pedido de levantamento de valores em seu favor, para pagamento parcial 

de seus honorários.Instado a se manifestar, o D. representante do 

Ministério Público afirmou não se opor ao pedido formulado (fls. 2567). 

DECIDO. Nos termos do artigo 84, inciso I, da Lei 11.101/2005, as 

remunerações devidas ao administrador judicial são consideradas créditos 

extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os créditos 

mencionados no artigo 83 (concursais). Assim, em consonância com a r. 

manifestação ministerial favorável, DEFIRO o pedido formulado pela 

administradora judicial às fls. 2517, autorizando o levantamento do valor 

depositado na Conta Única (R$50.000,00) em favor da administradora 

judicial, para abatimento do seu crédito. Expeça-se o competente alvará, 

observando os dados bancários indicados no item 4 de fls. 2517. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 806932 Nr: 17003-54.2015.811.0003

 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): JOAO BATISTA BORGES JUNIOR, MARA 

ENRICONE BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

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 cert idão poderá ser  v isual izado at ravés do s i te 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 901004 Nr: 5580-92.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOAO JOSE BOSCO GOMES DE ARRUDA, 

MARIA STELA PAIM GOMES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO-SICREDI SUL 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX PAULO DE SOUSA E SILVA 

- OAB:13965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. JOÃO ACÁCIO MUNIZ JUNIOR, OAB/MT 8872, para no prazo 

de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com 

carga desde o dia 31/10/2018, SOB PENA de busca e apreensão, perda 

do direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO expedição de ofício à 

Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia Regional Central da comarca 

para fins de apuração do crime previsto no artigo 356 do Código Penal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 803820 Nr: 15848-16.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA COSTA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. JOÃO ACÁCIO MUNIZ JUNIOR, OAB/MT 8872, para no prazo 

de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com 

carga desde o dia 31/10/2018, SOB PENA de busca e apreensão, perda 

do direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO expedição de ofício à 

Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia Regional Central da comarca 

para fins de apuração do crime previsto no artigo 356 do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 866301 Nr: 5385-44.2017.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: GRENDENE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA ROSA MACHADO DE 

OLIVEIRA - OAB:SP- 166017, TEMISTOCLES MAIA FILHO - 

OAB:SP/160.685/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor do retorno dos autos do TJ e para no 

prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 855986 Nr: 1773-98.2017.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO FERREIRA GARCES, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177, João de Souza Salles Junior - OAB:6716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL PARA SE MANIFESTAR 

CONSIDERANDO O DESARQUIVAMENTO E O APENSAMENTO DOS 

AUTOS CÓDIGO 859461.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 727525 Nr: 8397-08.2013.811.0003

 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: ADRIANA CRISTINA DA SILVA, KAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:MT/11.230 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738-SP, MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - OAB:13965/MT, 

PEDRO ROBERTO ROMAO - OAB:SP/209.551

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes do retorno dos autos do TJ e para 

no prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 428217 Nr: 10398-05.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLIS MIRANDA LIMA, PCML, EGERCY MIRANDA 

GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE DE CASSIA BONEZ, BRADESCO 

AUTO/RE CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARAES - OAB:MT/7960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A-MT

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes do retorno dos autos do TJ e para 

no prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 803153 Nr: 15642-02.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONILSON ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A, ENPA 

ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, CONECTA CONSULTORIA TÉCNICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SERAFIM SILVA - 

OAB:19232-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PAOLIELLO - 

OAB:80.702/MG, JOSE THEOPHILO FLEURY - OAB:OAB/SP 133.298

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA, OAB/MT 14.896, para no 

prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 30/10/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 808661 Nr: 17558-71.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UANDERSON SANTOS DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLÉA SOMMER - 

OAB:20007/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17.826-A, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. FERNANDO ROBERTO DIAS, OAB/MT 14.574, para no prazo 

de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com 

carga desde o dia 24/10/2018, SOB PENA de busca e apreensão, perda 

do direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO expedição de ofício à 

Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia Regional Central da comarca 

para fins de apuração do crime previsto no artigo 356 do Código Penal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007764-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO SANTIAGO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICK ANDREI VIEIRA OAB - MT21426/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007764-04.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: PABLO SANTIAGO ARAUJO REQUERIDO: MASTER 

CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, JM 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, SOLIDA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos e examinados. I – Da 

justiça gratuita Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. II – Da inicial 

Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça 

está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 26 de novembro de 2018, às 11:00 horas. Assento 

que a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, 

no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o 

§3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. 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); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

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. III – Da tutela de urgência No tocante a tutela de urgência 

requerida, importante citar que o artigo 300 do Código de Processo Civil, 

estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 
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dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista a intenção de rescindir o contrato de 

compra e venda com o ingresso da presente ação, sendo que a 

discussão habita tão somente em relação ao quantum a ser devolvido. Se 

por um lado as prestações são plenamente legais e expressamente 

previstas no pacto, por outro, a intenção de encerrar o negócio inviabiliza 

o prosseguimento das cobranças até a rescisão formal da avença, 

tornando inócuo o forçar-se o pagamento, malgrado juridicamente correto. 

Nesse sentido: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PLEITO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL – LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA 

E NEGATIVAÇÃO – POSSIBILIDADE ANTE O PROPÓSITO DE 

ENCERRAMENTO DA AVENÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO 

P R O V I D O .  ( T J - S P  2 1 3 4 3 3 4 4 4 2 0 1 7 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2134334-44.2017.8.26.0000, Relator: Giffoni Ferreira, Data de Julgamento: 

15/08/2017, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2017) 

RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE 

PAGAMENTO E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO 

COMPRADOR. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela provisória 

de urgência. Pedido do autor para congelar o saldo devedor, suspender o 

pagamento de mensalidades e impedir a negativação de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Acolhimento. Preenchimento dos requisitos 

para concessão de tutela provisória (art. 300 c/c art. 1019, I do 

CPC/2015). Congelamento do saldo devedor e autorização para 

suspensão do pagamento das mensalidades. Probabilidade do direito na 

medida em que o compromissário comprador tem o direito de pleitear a 

rescisão do compromisso de compra e venda (Súmula 1 do TJSP). 

Rescisão do contrato não depende da vendedora, sendo controvertidos 

os efeitos dela decorrentes. Possibilidade de a vendedora negativar o 

nome do consumidor como meio de forçá-lo a pagar as parcelas 

vincendas. Tutela de urgência concedida para impedir a negativação do 

nome do agravante. Agravo provido. (TJ-SP - AI: 20963696620168260000 

SP 2096369-66.2016.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de 

Julgamento: 05/08/2016, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

05/08/2016) De outra banda, é inegável que a possibilidade de ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que se a 

restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à empresa requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o 

mesmo não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a 

medida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

que a parte requerida se abstenha de incluir o nome da parte autora nos 

cadastros de proteção ao crédito referente ao contrato discutido nos 

autos. Fixo, desde já, multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

para o caso de descumprimento. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, 

expedindo o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008102-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE SANTOS MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT0015701A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1008102-75.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROSIMEIRE SANTOS MONTEIRO REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S.A. Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Primeiramente, 

defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. II – Da inicial Estão presentes os 

requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com 

os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). 

Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 27 de novembro de 2018, às 08:00 horas. Assento que a audiência 

será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do 

Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º 

do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. 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); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente 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. III – Da tutela de 

urgência Analisando os autos, entendo que o pleito não merece prosperar. 

Isto porque, a mera propositura de ação revisional de contrato não 

possuiu o condão de elidir a mora, sendo que este afastamento só ocorre 

com o depósito integral das parcelas avençadas. “Súmula 380, STJ - A 

simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a 

caracterização da mora do autor”. Ademais, o Código de Processo Civil 

determina que o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo 

e modo contratados, nas ações que tenham por objeto revisão de 

obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação de bens. 

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) § 2º Nas ações que 

tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de 

financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de 

inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, 

aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito. § 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. (...)” Neste 

ponto, insta consignar que o valor incontroverso, se refere aquele 

entabulado no contrato e não apenas o que a parte autora entende como 

devido. Destaca-se, ainda, que o pagamento deverá ocorrer diretamente à 

parte requerida, observando-se o tempo (vencimento) e o modo (depósito, 

boleto, débito em conta, transferência) contratados. Neste sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRETENSÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO NO VALOR QUE ENTENDE 

INCONTROVERSO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR 

CONTRATADO – ADIMPLEMENTO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO QUE 

NÃO POSSUI O CONDÃO DE AFASTAR A MORA – RECURSO PROVIDO. A 

abstenção da inscrição em cadastro de inadimplentes, requerida em 

antecipação de tutela, somente será deferida se houver o pagamento da 

parcela incontroversa, compreendida esta como o valor previsto em 

contrato. (AI nº 1013637-28.2017, DES. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRETENSÃO DE DEPÓSITO 

JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO – IMPOSSIBILIDADE – 

PAGAMENTO NO TEMPO E MODO CONTRATADO (CPC/2015, ART. 330, §§ 

2º E 3º) – PEDIDO DE PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E DE MANUTENÇÃO 

DO BEM SOB POSSE DIRETA DO DEVEDOR – MEDIDAS QUE DEPENDEM 

DO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – COBRANÇA ILEGAL NO 

PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATO NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO 

INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A 

proibição de retomada do bem dado em garantia fiduciária e de 

negativação do devedor depende do afastamento dos efeitos da mora, o 

que só é possível em caso de demonstração inequívoca da existência de 
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cobranças ilegais no período de normalidade contratual, ou seja, se 

houver cobrança excessiva de juros remuneratórios ou capitalização 

indevida desse encargo, o que não ocorreu no caso. 2. O art. 330, §§ 2º e 

3º, do CPC/2015 dispõe que, “nas ações que tenham por objeto a revisão 

de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação 

de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição 

inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito” e que, 

nessa hipótese, “o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados”, ou seja, diretamente ao credor, seja pelo 

pagamento de boletos, desconto em folha de pagamento ou em conta 

corrente... enfim, “no modo contratado”. 3. O Poder Judiciário poderia, em 

hipótese remota, aceitar e autorizar o depósito judicial desse valor 

incontroverso, mas isso jamais ocorreria no bojo de ação revisional; nesse 

caso, tratar-se-ia, a princípio, de indevida negativa de recebimento de 

valores pelo credor, o que daria azo ao ajuizamento de ação de 

Consignação em Pagamento, com fulcro nos arts. 335, I e V, do Código 

Civil, e 539 do CPC/2015. (AI Nº 1003042-04.2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/03/2017, 

Publicado no DJE 10/07/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM REVISIONAL DE 

CONTRATO – ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – NÃO 

DEMONSTRADA – REVISÃO DA TAC E CET – MATÉRIA NÃO DEDUZIDA 

NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEPÓSITO DE 

VALOR MENOR QUE O CONTRATADO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. O afastamento da mora, de 

modo a impedir a negativação do nome do devedor e garantir a 

manutenção da posse sobre o bem, exige a cumulação de três requisitos: 

I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II- 

houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência 

do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III- houver 

depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada 

conforme o prudente arbítrio do juiz. (AI 130782/2015, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 24/05/2016) 

Outrossim, no caso em espeque não se acha demonstrado, "prima facie", 

o direito invocado pela parte autora, desafiando dilação probatória a 

alegada abusividade das cláusulas contratuais, assim, inexistindo 

elementos seguros de convicção da verossimilhança do alegado, 

revelando-se temerária a concessão da tutela antecipada pretendida. Vale 

ressaltar que não estando o pedido fundado em comprovada cobrança 

indevida e, sim, em mera alegação da parte requerente, não se pode 

afirmar que se faz presente o requisito da verossimilhança das alegações. 

Portanto, em juízo de cognição sumária, verifico que não há aparência do 

bom direito nas alegações da autora, contidas na inicial de sua ação 

revisional. Ademais, não se vislumbra no presente caso o periculum in 

mora. Dessa forma, impossível o deferimento do pedido de antecipação de 

tutela. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

ressaltando que a medida poderá ser revista em qualquer momento 

processual, caso aportem novas provas aos autos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003208-56.2018.8.11.0003

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:

EDIR DE SOUSA DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003208-56.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: EDIR DE SOUSA DOS SANTOS - ME Vistos e examinados. 

Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, na qual a parte autora 

pleiteia a concessão liminar do pedido, instruindo-o com os devidos 

documentos. Da análise dos documentos carreados aos autos, verifico 

que o pedido de liminar deve ser deferido, haja vista que restou 

comprovada a mora da parte requerida e a sua devida notificação. Isto 

posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, determinando a busca e apreensão 

descrito na inicial. Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo o 

oficial de justiça apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo 

em mãos do representante legal da parte requerente, ou de quem este 

venha a indicar, o qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, 

cabendo ao mesmo arcar com as eventuais despesas. Ademais, 

conforme art. 3º, § 9º, do decreto lei 911/69, após ter decretado a busca e 

apreensão do veículo objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de 

restrição judicial na base de dados do sistema RENAJUD, conforme 

extrato em anexo. O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de 

busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos. Providencie-se a inserção do mandado em banco próprio de 

mandados. Proceda-se a vistoria do veículo no ato de sua entrega, 

lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e individualizada a coisa, 

inclusive quanto a acessórios e estado de conservação, arbitrando-se o 

seu valor. Executada a liminar, cite-se a parte requerida, para, em 05 

(cinco) dias, efetuar a purgação da mora, se lhe aprouver; ou contestar a 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno que, para reaver o bem 

apreendido, a parte requerida deverá realizar o pagamento da 

integralidade da dívida (valor indicado na petição inicial), efetuando 

depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as 

vincendas. Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da causa. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo, com os benefícios do art. 212, do Código de Processo 

Civil, podendo o autor fornecer os meios de locomoção do oficial de 

justiça. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010179-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE RODRIGUES LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE 

MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Nos termos do disposto no artigo 256, § 3o , do CPC, 

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. Assim, considerando que no caso 

dos autos não foi solicitada sequer a busca de endereço, ao menos por 

ora não há que se cogitar que o réu encontre-se em local ignorado ou 

incerto, razão pela qual indefiro o pedido de citação por edital. Sobre o 

prosseguimento do feito, diga a parte autora, no prazo legal e sob as 

penas da lei. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010179-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE RODRIGUES LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE 

MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Nos termos do disposto no artigo 256, § 3o , do CPC, 

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. Assim, considerando que no caso 

dos autos não foi solicitada sequer a busca de endereço, ao menos por 

ora não há que se cogitar que o réu encontre-se em local ignorado ou 

incerto, razão pela qual indefiro o pedido de citação por edital. Sobre o 

prosseguimento do feito, diga a parte autora, no prazo legal e sob as 

penas da lei. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003832-08.2018.8.11.0003

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:

GLAUBER WAGNER MONTEIRO MALTA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003832-08.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): OELTON ROBERTO DA SILVA RÉU: GLAUBER WAGNER 

MONTEIRO MALTA Vistos e examinados. Defiro o pedido retro, 

proceda-se com a consulta via sistema INFOJUD, com os resultados, 

manifeste-se a parte autora, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - 

Consulta de Informações Cadastrais CPF/CNPJ: 982.876.721-04 Nome do 

contribuinte: GLAUBER WAGNER MONTEIRO MALTA Tipo logradouro 

Endereço: R BENEDITO CALIXTO SILVA Número: 202 Complemento: QD 14 

BL 05 APTO 202 Bairro: MARIA TEREZA Município: RONDONOPOLIS UF: 

MT CEP: 78745-673 Telefone: Fax:

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1010371-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NERIO TODESCATT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN SALVIANO DOS SANTOS OAB - MT0012851A-B (ADVOGADO(A))

ALDRIM TODESCATT OAB - 838.469.641-15 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO FARIAS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1010371-87.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): NERIO TODESCATT PROCURADOR: ALDRIM TODESCATT RÉU: 

CARLOS ROBERTO FARIAS - ME Vistos e examinados. I – Da inicial 

Recebo a inicial, uma vez que preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 

320, ambos do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 14 de janeiro de 2018 às 

08:30 horas. Assento que a audiência será realizada na sala de audiência 

desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - 

MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um 

dos conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. 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); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de 

seus advogados. Cite-se e intime-se a parte ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 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. II – Da liminar O art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 

8.245/91 dispõe que para a concessão de liminar de despejo por falta de 

pagamento de aluguéis e acessórios é estritamente necessário e 

indispensável que o locador comprove a existência de três requisitos: a) 

falta de pagamento; b) prestação de caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel e, c) ausência de qualquer garantia locatícia. No caso 

dos autos, observa-se que o contrato de locação entabulado entre as 

partes não estipulou garantia locatícia, bem como a parte requerida 

encontra-se inadimplente. Em relação à caução, a jurisprudência entende 

possível o seu afastamento naqueles casos em que a parte autora 

demonstra que é economicamente hipossuficiente, com o intuito de evitar a 

inviabilização do acesso à justiça. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - LIMINAR - DISPENSA DA CAUÇÃO - 

LOCAÇÃO RESIDENCIAL - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - POSSIBILIDADE. 

Conquanto a prestação de caução seja requisito para o deferimento da 

liminar de despejo, na forma do art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91, inserido pela 

Lei 12.112/09, em situações excepcionais, comprovando o locador que 

não possui recursos financeiros para fazê-lo, a garantia pode ser 

dispensada. A exigência de prestação de caução pelo locador, nos 

termos do art. 59, § 1º, da Lei 8.245/90, importaria, em verdade, maior 

ônus, vez que este já se encontra privada dos valores que lhe são 

devidos, fundamento não refutado pelo locatário, não se apresentando tal 

exigência razoável no caso concreto. (TJ-MG - AI: 10000170108435001 

MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 

30/08/2017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

01/09/2017) Contudo, não é o que se vê dos autos. In casu, a parte autora 

não comprovou a impossibilidade de prestar a caução exigida na Lei. Ante 

o exposto, DEFIRO A LIMINAR DE DESPEJO, determinando a intimação da 

parte requerida para desocupar o imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, 

mediante caução. Prestada e comprovada nos autos a caução exigida na 

Lei, expeça-se o mandado. Fica consignado que o locatário poderá evitar 

a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 

(quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e 

independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a 

totalidade dos valores devidos, nos termos das disposições do art. 59, § 

3º, da Lei nº 8.245/91. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010888-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILCELO CARVALHO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1010888-92.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: NILCELO CARVALHO GOMES REQUERIDO: INSS - 

AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos e examinados. Analisando os 

autos, observa-se que se trata de feito endereçado à Vara de Fazenda 

Pública. Dessa forma, declino da competência de processar e julgar o 

presente feito e, consequentemente, determino a sua redistribuição para 

uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010632-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIO FERREIRA DIAS VITOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1010632-52.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: FABIO JUNIO 

FERREIRA DIAS VITOR Vistos e examinados. I – Das custas Intime-se a 
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parte autora para que proceda ao recolhimento das custas 

remanescentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, independentemente de 

nova intimação, conclusos. II – Da busca e apreensão Cuida-se de AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO, na qual a parte autora pleiteia a concessão 

liminar do pedido, instruindo-o com os devidos documentos. Da análise dos 

documentos carreados aos autos, verifico que o pedido de liminar deve 

ser deferido, haja vista que restou comprovada a mora da parte requerida 

e a sua devida notificação. Isto posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, 

determinando a busca e apreensão descrito na inicial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, devendo o oficial de justiça apreender o 

bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do representante 

legal da parte requerente, ou de quem este venha a indicar, o qual deverá 

guardá-lo, até ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo arcar com as 

eventuais despesas. Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do decreto lei 

911/69, após ter decretado a busca e apreensão do veículo objeto da lide, 

realizo, diretamente, a inserção de restrição judicial na base de dados do 

sistema RENAJUD, conforme extrato em anexo. O devedor, por ocasião do 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e 

seus respectivos documentos. Providencie-se a inserção do mandado em 

banco próprio de mandados. Proceda-se a vistoria do veículo no ato de 

sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, arbitrando-se o seu valor. Executada a liminar, cite-se a 

parte requerida, para, em 05 (cinco) dias, efetuar a purgação da mora, se 

lhe aprouver; ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno 

que, para reaver o bem apreendido, a parte requerida deverá realizar o 

pagamento da integralidade da dívida (valor indicado na petição inicial), 

efetuando depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas 

vencidas e as vincendas. Fixo os honorários advocatícios em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo, com os benefícios do art. 212, do 

Código de Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios de 

locomoção do oficial de justiça. Juiz(a) de Direito

2º JUIZADO ESPECIAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 423263 Nr: 5456-27.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIR TADEU AGOSTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO NACIONAL SUZUKI MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY CARDOSO RIBEIRO - 

OAB:MT/5180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Acássio Muniz Junior - 

OAB:, Valéria Bagnatori Denardi - OAB:201516/SP

 CONSIDERANDO a juntada dos extratos com o valor de R$ 7. 388,74 (sete 

mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos) 

disponíveis em conta judicial, procedo a intimação das partes para 

manifestação em 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 760005 Nr: 13348-11.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO VALEJO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdirene Jesus de Souza - 

OAB:MT 18.465

 CONSIDERANDO o decurso do prazo da intimação do réu, intimo a 

advogada constituída Valdirene Jesus de Souza, OAB/MT 18465, para 

manifestar nos autos quanto a inércia do réu em comprovar o cumprimento 

das parcelas remanescentes da transação penal em 10 (dez) dias.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1006800-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. O. D. C. (REQUERENTE)

R. C. T. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI PEREIRA GONCALVES OAB - MT16777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1006800-11.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CNGC, impulsiono o presente feito intimando a 

parte autora para que materialize o mandado de registro de imóvel (ID. 

16282569), instruindo com cópia da inicial e sentença e proceda ao devido 

registro junto ao cartório do 1º Ofício, em cinco dias. Decorrido o prazo os 

autos serão arquivados. Rondonópolis/MT, 8 de novembro de 2018. JOÃO 

BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004864-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA ARRUDA AMORIM (REQUERENTE)

VALDEVINO GERALDELI AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO OAB - MT15898 

(ADVOGADO(A))

ANDERSON ROCHA DE SOUZA OAB - MT0012103S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1004864-48.2018.8.11.0003 

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 retirar a certidão de 

casamento original devidamente averbado o divórcio, no prazo de 05 

(cinco) dias. Rondonópolis, 8 de novembro de 2018 ANTONIO PEREIRA 

DOS SANTOS NETO Gestor(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007213-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MOURA GAZOLA (RÉU)

Outros Interessados:

BRIGIDA GONCALVES PARREIRAS (TESTEMUNHA)

WILSON MATOS DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

JOSAIRSON ROCHA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

 

Processo n.º 1007213-24.2018.811.0003 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 21.01.2019, às 16h30min, para 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e 

notifiquem-se a 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 
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outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003518-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. C. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. (RÉU)

 

Processo n.º 1003518-96.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 14958477, pelo que designo o dia 31.01.2019, às 16h30min, 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, 26 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004450-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. E. G. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS PADILHA E SILVA OAB - MT11637-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. C. (RÉU)

V. P. R. C. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo n.º 1004450-50.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 15198782, pelo que designo o dia 31.01.2019, às 15h30min, 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, 26 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001222-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA CORREA DAS NEVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001222-67.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 15670671. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 08 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 446109 Nr: 1291-63.2011.811.0003

 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: FMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DE SOUZA GIMENEZ - 

OAB:5636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:14885/MT

 7. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

conformidade com o parecer ministerial, 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 REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 338344 Nr: 6657-30.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KTMO, CMDJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA CAMPOS DE 

MORAES - OAB:25638/0 MT, ELY SILVA DE ALMEIDA - OAB:8552/MT, 

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - OAB:8551/MT, PEDRO PEREIRA 

CAMPOS FILHO - OAB:12071/MT, TASSIANA BRAGA PEREIRA 

CAMPOS ANTUNES - OAB:13376/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO PEREIRA 

VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A

 Intimação da do patrono da parte executada, Dr. JOSÉ APARECIDO 

PEREIRA VERÍSSIMO, para que informe nos autos o atual endereço de seu 

constituinte ou confirme o que já consta da Carta Precatória de fl. 418, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 889783 Nr: 1601-25.2018.811.0003

 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: EHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE 

NETO - OAB:3052-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - 

OAB:14553/MT

 DELIBERAÇÃO: “Vistos etc., homologo a desistência da testemunha 

arrolada pela requerida. No mais, não havendo mais provas a serem 

produzidas, dou por encerrada a instrução processual. Como as partes 

apresentaram suas alegações finais de forma oral neste ato, venham-me, 

conclusos para sentença. Os presentes saem intimados. Cumpra-se.” 

Nada mais, determinou o MM. Juiz que se encerrasse o presente. Eu, 

_____________________, Rodrigo Kurz Roggia Júnior, Assessor de 

Gabinete I, lavrei o presente termo, que vai devidamente 

assinado.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1009743-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO YUKIO SATO (REQUERENTE)

A. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - MT0018581A (ADVOGADO(A))

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009743-98.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Abra-se vista ao representante do Ministério Público. 3. 

Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 07 de 

novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-300 INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO CREDOR

Processo Número: 1009990-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERLEI CABRAL MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES OAB - MT22470/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOANA DA SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

ESCOLASTICO RODRIGUES NOVAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009990-79.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exo rd ia l .  2 .  Apensem-se  es tes  au tos  aos  de  n . º 

1008537-49.2018.8.11.0003 3. 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. 4. 

Cite-se o espólio, na pessoa de seu representante legal, bem como os 

eventuais herdeiros, para que, querendo, impugnem a habilitação ou com 

esta concordem, no prazo legal. 5. Após, abra-se vista dos autos ao 

representante do Ministério Público, para sua manifestação, no prazo 

legal. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 07 de 

novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-301 INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO DEVEDOR OU 

PELO ESPÓLIO

Processo Número: 1009704-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL GIONGO BERTONI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLASTICO RODRIGUES NOVAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA JOANA DA SILVA RODRIGUES OAB - 303.905.831-20 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009704-04.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exo rd ia l .  2 .  Apensem-se  es tes  au tos  aos  de  n . º 

1008537-49.2018.8.11.0003 3. Cite-se o espólio, na pessoa de seu 

representante legal, bem como os eventuais herdeiros, para que, 

querendo, impugnem a habilitação ou com esta concordem, no prazo legal. 

4. Após, abra-se vista dos autos ao representante do Ministério Público, 

para sua manifestação, no prazo legal. 5. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 07 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001842-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. P. D. A. (REQUERENTE)

GABRIEL PEREIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

NOECI LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM OLIVEIRA DOS ANJOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001842-79.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

analisando os autos com vagar, ressai do caderno processual que o 

inventariante formula ao juízo um pedido para dar baixa na empresa 

individual do de cujus (ID: 15342339), entretanto, para se evitar tumulto 

processual, hei por bem negar tal requerimento no bojo desta ação 

sucessória, devendo a parte se valer de ação de alvará judicial, que 

deverá tramitar por dependência a este feito. 2. No mais, ante a afirmação 

de que existem bens a serem partilhados, não havendo se falar em 

inventário negativo, intime-se o inventariante para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, apresente as primeiras declarações, acompanhadas dos 

documentos cadastrais e fiscais dos bens inventariados, inclusive CCIR 

expedida pelo INCRA em caso de imóvel rural, devidamente atualizados e 

autenticados, lavrando-se termo circunstanciado em cartório. 3. Após, 

cumpra-se o item 5 e seguintes da decisão de ID: 12806384 4. Intime-se. 5. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 08 de novembro 

de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1006840-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006840-27.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Em atenção ao 

pedido constante dos autos, defiro 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, 08 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000571-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR GOMES CLEMENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILMAR SALES MIRANDA OAB - MT5388/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INTERESSADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000571-35.2018.811.0003 Vistos etc. 1. 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, 08 de novembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003019-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ADRIANO SALLES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003019-15.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 16325241, pelo que determino que se proceda imediatamente à busca 

de endereço da parte demandada junto ao convênio TJ/TRE. 2. Após o 

cumprimento da diligência supra, abra-se vista dos autos à parte autora 

para sua manifestação, no prazo legal. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 08 de novembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005199-38.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE KAROLINE VIEIRA DAS CHAGAS (REQUERENTE)

RAFAEL VINICIUS VIEIRA DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DAS CHAGAS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS
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Processo n.º 1005199-38.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. Considerando a r. 

decisão do e. Tribunal de Justiça (ID: 13926261), determino a expedição 

de carta de adjudicação do Espólio ao monte mor. Após, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 2. 

Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 08 de 

novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004458-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA REGINA CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004458-27.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Considerando que 

o direito acompanha a evolução da sociedade, sendo certo que os 

avanços tecnológicos, principalmente, no ramo da informática, devem ser 

prestigiados na medida em que proporcionam a efetividade do processo 

judicial e, por conseguinte, da própria prestação jurisdicional, e tendo em 

linha de estima a racionalização que o Sistema INFOSEG possibilita, em 

função de permitir a busca de endereços com grande agilidade, 

consagrando os princípios da economia e celeridade processuais, bem 

como ante a disposição ínsita do art. 6º, do Código de Ritos, que dispõe 

sobre a obrigação de cooperação entre os sujeitos processuais para a 

melhor prestação jurisdicional, defiro o pleito de busca de endereços via 

sistema INFOSEG. 2. Após a consulta realizada junto ao sistema INFOSEG 

foi localizado o endereço da parte requerida, qual seja, Rua Alfeu M 

Campos, S/N, Município de Rondonópolis/MT, CEP: 78730000. 3. Tendo 

sido frutífera a localização do endereço da parte requerida, designo o dia 

18.02.2019, às 13h30min, para a realização da audiência de tentativa de 

conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a parte autora, pessoalmente, 

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. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 08 de novembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003458-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHONIS RHEDELY GRACINO ALVES (REQUERENTE)

JHENIS RHINGLY GRACINO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR LIBANO DE PAULA OAB - MT0016175A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO GRACINO (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOILA JORDANA PEREIRA OAB - MT21780/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003458-26.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 14511286, pelo que converto o presente inventário em alvará judicial, 

ante a inexistência de bens móveis ou imóveis de propriedade do de cujus, 

conforme informado pela parte autora. 2. Oficie-se à Caixa Econômica 

Federal para que informe ao juízo quanto à existência de numerário em 

conta bancária em favor do de cujus, bem como quanto a eventuais 

valores referentes ao FGTS e ao PIS/PASEP. 3. Intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos prova de que não há 

outros herdeiros do falecido além daqueles mencionados no processo, 

utilizando-se, para tanto, de declarações com firma reconhecida de, ao 

menos, 3 (três) testemunhas. 4. Após, vista ao representante do Ministério 

Público. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 08 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007646-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIELMA TAIS MOTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY MOTA DA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007646-28.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo o 

presente cumprimento de sentença. Processe-se em segredo de justiça 

(art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes os pressupostos, defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as 

isenções previstas no art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo 

revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. 

O art. 536, do Código de Processo Civil, rege o procedimento de 

cumprimento da sentença que fixa a obrigação de fazer, não fazer, ou de 

entregar coisa, in verbis: “Art. 536. No cumprimento de sentença que 

reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica 

ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as 

medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1º Para atender ao 

disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a 

imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e 

coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, 

podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. § 3º O 

executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando 

injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua 

responsabilização por crime de desobediência. [...]” (grifo nosso). 4. Na 

sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, nota-se que o 

cumprimento da sentença que fixa a obrigação de pagar quantia certa é 

regido pelo art. 523, do Código de Ritos, in verbis: “Art. 523. No caso de 

condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de 

decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da 

sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado 

intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 

custas, se houver. § 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do 

caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento. § 2º Efetuado o pagamento 

parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 

1o incidirão sobre o restante. § 3º Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.” 5. Assim, tendo a parte 

executada deixado de cumprir voluntariamente o acordo de ID: 15246769 e 

15246771, homologado judicialmente (ID: 16130321), determino a sua 

intimação para cumprir a obrigação assumida em sede de composição 

entre as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência de 

multa diária no valor de R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais), consoante 

dispõe o art. 537, caput, do Digesto Processual Civil, devendo ser 

salientado no mandado de intimação que o desatendimento da 

determinação judicial poderá ensejar, além da aplicação da multa, 

condenação por litigância de má-fé e responsabilização penal pelo crime 

de desobediência (art. 330, do Código Penal). 6. Cientifique-se a parte 

executada que, após o transcurso do prazo para o cumprimento da 

obrigação de fazer (arts. 536, §4º c.c 525, caput, do Código de Ritos), 

terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação, 

observando, no que couber, as matérias de defesa elencadas no art. 525, 

do Código de Processo Civil. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 08 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007237-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER RAMALHO SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI OAB - SP0370390A 

(ADVOGADO(A))
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ARTHUR GOUVEIA MARCHESI OAB - MT24896/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILENE DOS SANTOS GOVEIA SALES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007237-52.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 16174603, pelo que designo o dia 18.02.2019, às 13h, para a 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se a parte autora e seu procurador, bem como o representante 

do Ministério Público. 3. Cite-se a parte requerida para que compareça ao 

ato, sendo 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, 07 de novembro 

de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1009812-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA COREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009812-33.2018.8.11.0003 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, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2. 

Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 07 de 

novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004601-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALUANY BELEM AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Lauro Nogueira de Souza (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004601-16.2018.811.0003 Vistos etc. 2. Designo o dia 

18.02.2019, às 16h, para a realização da audiência de tentativa de 

conciliação. 2. Intimem-se e notifiquem-se a parte autora e seu procurador, 

bem como o representante do Ministério Público. 3. Cite-se a parte 

requerida para que compareça ao ato, sendo 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, 07 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009945-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA OAB - MT0016334A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONICLEY ASSIS MOTA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009945-75.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Intime-se o autor 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, atendendo às 

disposições contidas no art. 320, do CPC, carreando aos autos os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 08 de novembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003098-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA QUEIROZ DE SOUZA (REQUERENTE)

WALDESON QUEIROZ DA COSTA (REQUERENTE)

JOVENAL QUEIROZ DE SOUZA (REQUERENTE)

CONSTANTINO QUEIROZ SOUZA NETO (REQUERENTE)

IRENE QUEIROZ DE SOUZA (REQUERENTE)

JOEL QUEIROZ DE SOUZA (REQUERENTE)

ZILENE QUEIROZ DA SILVA (REQUERENTE)

LUZIA QUEIROZ DA SILVA (REQUERENTE)

ALMERI QUEIROZ DA COSTA SOUZA (REQUERENTE)

PEDRO QUEIROZ DE SOUZA (REQUERENTE)

CLEITON QUEIROZ DE ANDRADE (REQUERENTE)

VALDY QUEIROZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA OAB - MT0016257A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTANTINO QUEIROZ DE SOUZA (INVENTARIADO)

MARIA DE JESUS SOUZA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JOVENAL QUEIROZ DE SOUZA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003098-28.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

sobrepartilha. 1. Considerando que todas as partes são maiores e 

capazes e que o inventário dos bens foi processado na forma de 

arrolamento sumário, JULGO, por sentença (art. 670, CPC), a sobrepartilha 

de bens deixados por CONSTANTINO QUEIROZ DE SOUZA e MARIA DE 

JESUS SOUZA (qualificados nos autos), na forma pleiteada no ID: 

14477257, 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, seja 

expedida carta de adjudicação em favor de Gerivaldo de Souza Pina, 

conforme requerido pelas partes. 3. Após, arquivem-se, procedendo-se 

às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 08 de novembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Edital Intimação

AUTOS 1000740-22.2018.8.11.0003. PRAZO: 20 DIAS. O Doutor 

Wanderlei José dos Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e 

Sucessões da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz 

Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que se processou por este Juízo e Cartório Cível, os Autos de 

Interdição do processo acima especificado, que Vera Lúcia Almeida 

Assunção move contra Josefa Cândida de Almeida Assunção, sendo 

decretada a interdição desta conforme se vê da sentença seguinte: 

"13.Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido inicial, 

em conformidade com o art. 487, inciso I, do Codex Processual Civil, para 

decretar a interdição de J.C.A.A.(qualificada nos autos), declarando-a 

incapaz de exercer pessoalmente os atos relativos a direito patrimonial e 

negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. 

art. 1.767 e seguintes, do Código Civil. 14. Em consonância com o disposto 

no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio como curadora da parte 

interditada a parte requerente, Sr.ª VERA LÚCIA ALMEIDA ASSUNÇÃO. 

15. Em atenção ao disposto no art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c art. 9º, 

inciso III, do Diploma Civil, inscreva-se o presente decisum no Registro Civil 
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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, 30 de agosto de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz de Direito.". Eu, J.B.B.S., digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005400-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAYANE ALVES DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Felipe Teixeira Borges (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005400-93.2017.8.11.0003 Vistos etc., 01. Prima facie, ante ao 

pedido retro, visando conferir efetividade ao título executivo, efetivo 

pesquisa perante o sistema RENAJUD, cuja busca restou inexitosa a teor 

do extrato anexo. 02. Com relação ao pleito de pesquisa ao sistema 

INFOJUD para fins de se obter as últimas declarações de imposto de renda 

do executado, tenho que a quebra do sigilo fiscal é medida extrema. 

Todavia, embora a medida judicial vindicada ofenda a inviolabilidade do 

sigilo de dados (art. 5º, XII, CF), tal garantia constitucional, assim como as 

demais, não ostenta caráter absoluto. Nesta senda, ponderando-se o 

direito ao sigilo fiscal, conferido ao alimentante, em contrapartida ao direito 

do exequente ter satisfeito o débito de natureza alimentar, deve 

prevalecer este último. Nesse sentido: “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. QUEBRA DE 

SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE E 

CELERIDADE DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. 

Muito embora a quebra dos sigilos bancário e fiscal seja uma medida 

excepcional, é possível seu deferimento quando, diante dos elementos do 

caso concreto, não há outro meio de se obter informações sobre a real 

condição financeira do alimentante, não sendo, portanto, absoluto o direito 

ao sigilo. 2. Em ação de execução de alimentos a controvérsia acerca do 

quantum percebido pelo alimentante a título de rendimentos, desnecessária 

a propositura de nova ação, cabendo dirimir tal dúvida na via executiva, 

em observância aos princípios da instrumentalidade e celeridade do 

processo. 3. Não se vislumbrando haver outro meio de se obter 

informações sobre a atual remuneração auferida pelo alimentante sobre o 

que incidirá o percentual de desconto a ser pago a título de pensão 

alimentícia devido aos agravantes/exequentes, faz-se necessária a 

quebra de sigilo fiscal e bancário do alimentante. 4. Recurso conhecido e 

provido.” (Acórdão n.853748, 20140020291667AGI, Relator: SEBASTIÃO 

COELHO 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/02/2015, Publicado no 

DJE: 11/03/2015. Pág.: 361). Nesta senda, prudente a efetivação de 

consulta pelo sistema INFOJUD para obter as três últimas declarações de 

imposto de renda do executado, período que entendo suficiente para 

dimensionar o patrimônio passível de ser alcançado eficazmente pela 

presente execução, notadamente a eventual existência de possíveis 

créditos e aplicações financeiras. Além disso, de feito que tramita sob 

segredo de justiça, quando eventuais interesses que poderiam ser 

colocados em pauta pela quebra de sigilo fiscal permanecem guarnecidos. 

Assim, a teor do extrato anexo, manifestem-se as partes no prazo comum 

de 15 dias, querendo. 03. Outrossim ante a citação por hora certa 

efetivada (ID 11459509), observe-se a secretaria o quanto disposto no 

art. 254 do CPC, se ainda não o feito. Por fim, determino a intimação do 

executado para que, no prazo de 15 dias, venha a indicar quais são os 

bens passíveis de penhora, ressaltando-se o seu dever de indicá-los, sob 

pena de cometer ato atentatório à dignidade da Justiça, com fundamento 

no art. 774, V, do Código de Processo Civil com a aplicação de multa 

pecuniária nos moldes do paragrafo único do referido artigo. 04. Após, 

intime-se o exequente e colha-se parecer ministerial. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 03 de agosto de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004159-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO ROBERTO DIAS OAB - MT0014574A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLÁUDIO BISPO (RÉU)

CLAUDETE MATTIUZO DE LIMA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO(A))

CLAIRE INES GAI OAB - MT9307/O (ADVOGADO(A))

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1004159-84.2017.8.11.0003 Vistos etc., Prima facie, intimem-se as partes 

para que, em 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, indicando de forma objetiva, os fatos que desejam demonstrar 

(CPC, art. 369), sob pena de preclusão da prova. Em caso de prova oral, 

deverão declinar quantas testemunhas pretendem arrolar, para fins de 

melhor adequação da pauta pelo juízo. Sem prejuízo, certifique o Sr. 

Gestor Judiciário acerca da tempestividade das peças defensivas 

apresentadas. Após, renove-se a conclusão. Intimem-se. 

Rondonópolis/MT, 31 de agosto de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007631-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. D. S. (AUTOR(A))

I. P. D. S. (AUTOR(A))

Z. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007631-59.2018.8.11.0003 Vistos etc. , Tornem os autos à 

Secretaria para as providências de sua alçada. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 05 de outubro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004512-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. R. D. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. R. D. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

 

Processo 1004512-27.2017.8.11.0003- PJE. FINALIDADE: INTIMAÇÃO de 

EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: Vistos, (...) Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter Paulo 

Rodrigues de Pais à curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e 

previdenciários, a ser exercida por Izaltina Rodrigues de Pais, a quem 

competirá prestar contas anualmente dos atos de sua gestão, ficando 

advertida de que necessitará de prévia autorização judicial para que 

contraia obrigações em nome do interditando. A interdição abrange a 

prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser demandado em 
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juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos 

de administração de seu patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 

755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. Independente do 

trânsito em julgado expeça-se o competente mandado de registro da 

sentença de interdição para Cartório de Registro Civil competente, para 

ser registrada e averbada a sentença junto à certidão de nascimento do 

requerido. Sem custas e honorários, ante a gratuidade da justiça. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas baixas. Publique-se. 

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Eu, Elisângela de Almeida Salomão 

Lima, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 8 de novembro de 

2018. Hélio Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004512-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. R. D. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. R. D. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

 

Processo 1004512-27.2017.8.11.0003- PJE. FINALIDADE: INTIMAÇÃO de 

EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: Vistos, (...) Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter Paulo 

Rodrigues de Pais à curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e 

previdenciários, a ser exercida por Izaltina Rodrigues de Pais, a quem 

competirá prestar contas anualmente dos atos de sua gestão, ficando 

advertida de que necessitará de prévia autorização judicial para que 

contraia obrigações em nome do interditando. A interdição abrange a 

prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser demandado em 

juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos 

de administração de seu patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 

755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. Independente do 

trânsito em julgado expeça-se o competente mandado de registro da 

sentença de interdição para Cartório de Registro Civil competente, para 

ser registrada e averbada a sentença junto à certidão de nascimento do 

requerido. Sem custas e honorários, ante a gratuidade da justiça. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas baixas. Publique-se. 

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Eu, Elisângela de Almeida Salomão 

Lima, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 8 de novembro de 

2018. Hélio Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004512-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. R. D. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. R. D. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

 

Processo 1004512-27.2017.8.11.0003- PJE. FINALIDADE: INTIMAÇÃO de 

EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: Vistos, (...) Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter Paulo 

Rodrigues de Pais à curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e 

previdenciários, a ser exercida por Izaltina Rodrigues de Pais, a quem 

competirá prestar contas anualmente dos atos de sua gestão, ficando 

advertida de que necessitará de prévia autorização judicial para que 

contraia obrigações em nome do interditando. A interdição abrange a 

prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser demandado em 

juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos 

de administração de seu patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 

755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. Independente do 

trânsito em julgado expeça-se o competente mandado de registro da 

sentença de interdição para Cartório de Registro Civil competente, para 

ser registrada e averbada a sentença junto à certidão de nascimento do 

requerido. Sem custas e honorários, ante a gratuidade da justiça. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas baixas. Publique-se. 

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Eu, Elisângela de Almeida Salomão 

Lima, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 8 de novembro de 

2018. Hélio Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004512-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. R. D. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. R. D. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004512-27.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de Ação de 

Interdição ajuizada por IZALTINA RODRIGUES DE PAIS em desfavor de 

PAULO HENRIQUE RODRIGUES DE PAIS, ambos devidamente qualificadas 

nos autos. Relata a autora que o interditando é seu filho, sendo que o 

mesmo encontra-se impossibilitado para o exercício de qualquer atividade 

de seu cotidiano, em razão de possuir esquizofrenia e epilepsia, 

mostrando-se incapaz de praticar atos da vida civil. Com a inicial vieram os 

documentos pertinentes. Pela decisão lançada no ID nº 9008421, foi 

deferida a curatela provisória, nomeando Curadora ao interditando, a 

autora. Em sede de audiência de entrevista designada por este juízo, 

procedeu-se a oitiva do interditando, dispensando-se a realização da 

perícia, ocasião em que também nomeou-se curador especial à mesma, 

caso não fosse ofertada defesa. Estudo psicossocial encartado aos 

autos. Manifestação do curador especial nomeado no ID nº 10881728. Em 

parecer, a representante do Ministério Público opinou pelo acolhimento do 

pedido inicial. É a síntese. Decido. O procedimento de interdição sofreu 

intensas transformações com a entrada em vigor da Lei Federal nº 

13.146/2015. Tal lei, com raízes profundas no princípio da dignidade da 

pessoa humana, pretendeu, como anota Pablo Stolze Gagliano, “fazer com 

que a pessoa com deficiência deixasse de ser ‘rotulada’ 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”. Bem por isso que aquela Lei, em seus art. 6º e 84, aponta que a 

deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, com o que foi 

extirpado do ordenamento jurídico a previsão de incapacidade civil 

absoluta decorrente de deficiência mental ou física. A partir disso, 

estabelecido está que a curatela afetará tão somente os atos relacionados 

aos direitos de natureza patrimonial e negocial, constituindo medida 

extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de 

sua definição, preservados os interesses do curatelado (art. 85, §2º). 

MAURÍCIO REQUIÃO, a seu turno, destaca que a nova lei apaga do mundo 

jurídico a previsão de incapacidade decorrente de deficiência, mas 

destaca que isso, contudo, não conduz necessariamente ao 

descabimento de curatela, embora agora prevista como medida 

extraordinária: “Assim, o fato de um sujeito possuir transtorno mental de 

qualquer natureza, não faz com que ele, automaticamente, se insira no rol 

dos incapazes. (...) A mudança apontada não implica, entretanto, que o 

portador de transtorno mental não possa vir a ter a sua capacidade 

limitada para a prática de certos atos. Mantém-se a possibilidade de que 

venha ele a ser submetido ao regime de curatela. O que se afasta, 

repise-se, é a sua condição de incapaz”. Prossegue aquele autor 

afirmando que, a partir da sensível mudança de paradigmas no trato da 

pessoa portadora de deficiência, a Lei Federal n. 13.146/2015 gerou 
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reflexos no sistema das incapacidades no Código Civil. “Isto porque a 

regra passa a ser a garantia do exercício da capacidade legal por parte do 

portador de transtorno mental, em igualdade de condições com os demais 

sujeitos (artigo 84, Estatuto da Pessoa com Deficiência). A curatela passa 

a ter o caráter de medida excepcional, extraordinária, a ser adotada 

somente quando e na medida em que for necessária”. Claro ficou, também, 

que a curatela afeta apenas aspectos patrimoniais, mantendo o portador 

de transtorno mental o controle sobre os aspectos existenciais da sua 

vida, a exemplo do “direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, 

à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto” (art. 85). 

Nesse norte, afastou-se a exigência de termo de curatela em diversas 

situações, como na emissão de documentos oficiais (art. 86) e para o 

requerimento e recebimento de benefícios previdenciários, a partir da 

inclusão, pelo art. 101 do Estatuto, do art. 110-A à Lei nº 8.213/1991. Vai 

daí, portanto, que, sendo a pessoa deficiente detentora de capacidade 

civil plena, somente se admite o processamento da interdição (entendida 

como ação de imposição de curatela e não mais voltada à declaração da 

incapacidade civil) quando demonstrada a imperiosa necessidade de 

prática de atos de gestão patrimonial pelo curador em razão da 

impossibilidade do exercício de seus direitos pelo interditando, e quando 

for impossível recorrer-se ao mecanismo da tomada de decisão apoiada. 

Pois bem, a teor do caso vertente, entendo que a prova documental 

médica carreada aos autos revela que o interditando não tem condições 

de gerir seus próprios atos, o que justifica, portanto, sua submissão aos 

termos da curatela, nos termos do art. 85 da Lei nº 13.146/2015, limitada 

aos aspectos de natureza patrimonial e negocial. Com efeito, além do 

documento médico e laudo pericial que acompanha a exordial, o estudo 

psicossocial realizado com o interditando evidencia que este possui 

restrições para atividades da vida diária e está inapto para decidir sobre 

atos da vida civil, o que se presume, também, da percepção do juízo na 

tentativa de efetivar comunicação com o requerido em sede de audiência 

de entrevista. Isso não implicará, por outro lado, declaração de 

incapacidade civil, não só porque não mais remanescem tais figuras no 

art. 3º do Código Civil, mas porque, quanto à incapacidade relativa por 

impossibilidade de expressão da vontade (art. 4º, III), não há nos autos 

elemento que demonstre tal situação. Postos isso, com fundamento no art. 

487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para o fim de submeter Paulo Henrique Rodrigues de Pais à 

curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários, a 

ser exercida por Izaltina Rodrigues de Pais, a quem competirá prestar 

contas anualmente dos atos de sua gestão, ficando advertidos de que 

necessitará de prévia autorização judicial para que contraia obrigações 

em nome do interditando. A interdição abrange a prática de atos de 

disposição patrimonial, demandar ou ser demandado em juízo, emprestar, 

transigir, dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos de administração 

de seu patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º do Código 

de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente 

no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no órgão Oficial, 3 

vezes, com intervalo de 10 dias. Independente do trânsito em julgado, 

expeça-se o competente mandado de registro da sentença de interdição 

para Cartório de Registro Civil competente, para ser registrado e averbada 

a sentença junto à certidão de nascimento da requerida. Sem custas e 

honorários ante à gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 07 de outubro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002135-20.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. M. (RÉU)

F. D. C. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, FAZER COMPARECER AS PARTES ADRIELE 

APARECIDA E MAXUEL, NA SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DESTA COMARCA, PARA ASSINAREM TERMO DE 

GUARDA DEFINITIVA COMPARTILHADA, CASO HAJA INTERESSE

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002008-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. G. A. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. B. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002008-48.2017.8.11.0003 Vistos etc., Considerando a inexitosa 

tentativa de composição entre as partes (ID 13552686) e, o transcurso do 

prazo sem o pagamento voluntário ou a apresentação de impugnação pela 

parte executada (art. 525, do CPC), defiro o pedido de restrição eletrônica 

de valores manejado no ID 10969636, porquanto a penhora online é 

medida que de rigor se impõe, a qual, inclusive, é consentânea com os 

modernos princípios e preceitos que regem a atividade jurisdicional, já que 

busca pôr fim ao litígio (conflito de interesses qualificado por uma 

pretensão resistida, segundo Chiovenda) e pacificar a sociedade, os 

quais são escopos teleológicos ou finalísticos da Jurisdição. Nesta senda, 

bloqueie-se somente o valor da execução em dinheiro depositada na conta 

bancária e/ou aplicações financeiras em nome do devedor, por meio do 

sistema BACENJUD, cuja busca restou inexitosa a teor do extrato anexo. 

No mais, procedo à busca no Sistema RENAJUD, por eventuais veículos 

existentes em nome do executado. No mais, procedo à busca no Sistema 

RENAJUD, por eventuais veículos existentes em nome do executado.Neste 

particular, o que tange ao bloqueio de veículos de propriedade do devedor 

por meio do sistema RENAJUD, conforme comprovante anexo, verifica-se 

que o bem localizado já possui gravame aposto em seus registros - 

alienação fiduciária, motivo pelo qual se considera infrutífera tal diligência 

constritiva. A propósito: 'EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA COMPROVADA - ILEGALIDADE DA PENHORA. Comprovada a 

alienação fiduciária através do documento do veículo e consulta ao sítio 

eletrônico do DETRAN/MT manifesta é a ilegalidade da penhora realizada, 

posto que é vedada a constrição sobre bem alienado fiduciariamente' 

(TJMT, RAI nº 83685/2008, 5ª Câmara Cível, rel. Des. Carlos Alberto Alves 

da Rocha, j. 22.04.2009). “PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - BEM 

ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - PENHORA - IMPOSSIBILIDADE - 

PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO - EMBARGOS DE TERCEIRO - 

LEGITIMIDADE ATIVA DO DEVEDOR-EXECUTADO - EXPRESSA PREVISÃO 

LEGAL. 1. "A alienação fiduciária em garantia expressa negócio jurídico 

em que o adquirente de um bem móvel transfere - sob condição resolutiva 

- ao credor que financia a dívida, o domínio do bem adquirido. Permanece, 

apenas, com a posse direta. Em ocorrendo inadimplência do financiado, 

consolida-se a propriedade resolúvel (REsp 47.047-1/SP, Rel. Min. 

Humberto Gomes de Barros). 2. O bem objeto de alienação fiduciária, que 

passa a pertencer à esfera patrimonial do credor fiduciário, não pode ser 

objeto de penhora no processo de execução, porquanto o domínio da 

coisa já não pertence ao executado, mas a um terceiro, alheio à relação 

jurídica. 3. Por força da expressa previsão do art. 1.046, § 2º, do CPC, é 

possível a equiparação a terceiro, do devedor que figura no pólo passivo 

da execução, quando este defende bens que pelo título de sua aquisição 

ou pela qualidade em que os possuir, não podem ser atingidos pela 

penhora, como é o caso daqueles alienados fiduciariamente. 4. Recurso 

especial não provido.” (REsp 916.782/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 21/10/2008). Após, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 dias, inclusive trazendo 

cálculo atualizado do débito. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 21 de setembro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005097-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. C. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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CLAIRE INES GAI OAB - MT9307/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS TERMO DE AUDIÊNCIA DE 

C O N C I L I A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1005097-45.2018.8.11.0003;  T ipo:  Cível ;  Espécie/Assunto : 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: Parte Autora: HELEN 

CRISTINA MOREIRA DA SILVA Parte Ré: JOAO BOSCO CARVALHO FILHO 

Audiência de Conciliação: 07/11/2018 às 15:30 PRESENTES Parte Autora: 

HELEN CRISTINA MOREIRA DA SILVA ADVOGADA: ELSON REZENDE DE 

OLIVEIRA Parte Ré: JOAO BOSCO CARVALHO FILHO ADVOGADA: 

CLICIA LUPINETT FERNANDES CONCILIADORA JUDICIAL: ERICA DUARTE 

RONDON Aos 07 dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, 

às 16h00min, neste Município e Comarca de Rondonópolis - MT, na sala de 

audiências da 2ª Vara de Família e Sucessões, Fórum de Justiça, presente 

esta Conciliadora, e as partes supra. Aberta a audiência, restou 

INFRUTÍFERA ante a impossibilidade das partes em comporem um acordo. 

Desta forma, abre-se prazo de 15 dias para apresentação de contestação 

pela parte requerida. Dada a palavra ao requerido, este ofereceu como 

proposta 14% dos seus rendimentos mais o plano de saúde e 

odontológico, proposta não aceita pela requerente. Em decorrência da 

negativa da requerente e da decisão liminar, o requerido requererá junta 

ao plano de saúde e ondontológico a retirada da dependente, a filha menor 

Alice, de forma provisória. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o 

presente termo às 16 horas e 40 minutos, que vai assinado pelos 

presentes. ________________________________________ ERICA 

D U A R T E  R O N D O N  c o n c i l i a d o r a  j u d i c i a l 

__________________________________________________ Parte 

A u t o r a :  H E L E N  C R I S T I N A  M O R E I R A  D A  S I L V A 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

A D V O G A D A :  E L S O N  R E Z E N D E  D E  O L I V E I R A 

__________________________________________________ Parte Ré: 

J O A O  B O S C O  C A R V A L H O  F I L H O 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ADVOGADA: CLICIA LUPINETT FERNANDES SEDE DO 2ª 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003174-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. S. L. (REQUERENTE)

G. H. D. S. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MACEDO GALVAO OAB - MT0015668A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1003174-81.2018.8.11.0003. VISTOS. 01. Tendo em vista o pedido retro, 

intime-se a parte exequente para que venha a apresentar, no prazo de 

cinco dias, cálculo atualizado do débito alimentar, decontando-se o valor já 

depositado. 02. Nos termos do que faculta o art. 139, inc. V, do CPC, 

considerando a peculiaridade da causa e das questões controvertidas, 

também porque se trata de matéria de família, “em que se priorizam as 

soluções mais apaziguadoras e consensuais” (MARTINS, Ivanise Tratz, In 

Fagundes Cunha, José Sebastião e outros. Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo:Revista dos Tribunais, 2015, p. 967), designo o dia 

14 de novembro de 2018, às 13 horas e 15 minutos para audiência de 

conciliação (a realizar-se no Núcleo de conciliação do Juízo), cientes as 

partes de que não obtida a autocomposição o processo retomará o 

procedimento previsto em lei, com o exame de pedido de decretação da 

prisão civil do devedor. Intimem. Cumpra-se. Rondonópolis, 16 de outubro 

de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009835-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE ADÃO ALVES DE SOUSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009835-76.2018.8.11.0003 Vistos etc., DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil. Nomeio inventariante o requerente ZILMO ALVES DE 

SOUZA, facultando-o a firmar compromisso em 05 (cinco) dias para os 

fins legais. Doravante, intime-se o inventariante para, no prazo de 20 

(vinte) dias, apresentar o plano final de partilha, resguardando-se o 

pagamento das penhoras gravadas nos imóveis pertencentes ao acervo, 

sob nº. 76.169 e 76.170 (IDs 16021063 e 16021063), acompanhado de 

cópia da certidão de nascimento sua e do autor da herança, assim como 

RG deste. Após, tornem-me conclusos para sentença. Às providências. 

Rondonópolis/MT, 22 de outubro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002894-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. R. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H. L. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO(A))

MARY ANGELA FELICISSIMO OAB - MT22829/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001010-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. K. (AUTOR(A))

MARCIA CRISTINA DE SOUZA REZENDE (AUTOR(A))

L. D. S. K. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO FIGUEIRA NETO OAB - MT23964/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YURI KOPCAK (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD OAB - MT5931/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte EXEQUENTE, através do patrono habilitado, para que 

tome ciência e, querendo, manifeste-se sobre os ID's 14853946 e 

14853984, em obediência ao artigo 437, § 1°, CPC, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001104-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. G. C. (AUTOR(A))

C. R. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES OAB - MT11464/O 

(ADVOGADO(A))

ISIA MARIA DE FARIA OAB - MT7130/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001104-28.2017.8.11.0003 Vistos etc., Ante a interposição de 

recurso de apelação atacando a sentença constante do ID 13496671, 

certifique-se o transcurso do prazo para oferta de contrarrazões e, em 
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seguida, remeta-se o feito ao Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação 

do r. recurso. Dê-se ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 08 de novembro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006956-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA RIBEIRO GREGORUTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DURVAL GREGORUTTI (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1006956-33.2017.8.11.0003 Vistos etc., Intime-se a inventariante para 

colacionar aos autos, no prazo de 20 (vinte) dias, a integralidade dos 

documentos apontados no ID 14370866, notadamente no item ‘a’, assim 

como plano final de partilha e documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados, inclusive CCIR expedida pelo INCRA relativamente ao imóvel 

rural, devidamente atualizado e autenticado. Outrossim, considerando a 

existência de herdeiros por representação (Taisa e Tiago), deverá a 

inventariante, no mesmo lapso, providenciar a regularização da 

representação processual das r. partes, com a apresentação de cópia 

dos documentos pessoais e certidão de nascimento/casamento, inclusive 

dos eventuais consortes destes, além de certidão de óbito de Edna. 

Intimem-se. Rondonópolis-MT, 05 de outubro de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002668-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAILTON VILELA DE MORAES OAB - MT0004043S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEDA MIRANDA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do inventariante via DJE para, no prazo de quinze dias, adotar 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito, não sendo 

suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou requerimento 

de suspensão, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000320-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA GONZAGA LEITE SANTOS (REQUERENTE)

MANUELA GONZAGA LEITE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT0005773S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA GONZAGA LEITE (INVENTARIADO)

 

Intimação da inventariante para, no prazo de quinze dias, cumprir 

integralmente as determinações contidas no despacho judicial, qual sejam: 

apresentar as últimas declarações, contemplando o plano final de partilha 

e acompanhada da certidão negativa de débito estadual (expedida pela 

PGE), carta de desalienação do veículo arrolado nas primeiras 

declarações e, diante da ausência de manifestação pela conversão do rito 

para arrolamento sumário, Guia de Informação e Apuração de ITCD 

acompanhada da avaliação administrativa do acervo inventariado e 

comprovante de recolhimento ou declaração de isenção do tributo, 

conforme o caso, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000100-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. J. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA MESQUITA MIRANDA OAB - MT23263/O-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR AS PARTES PARA AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, EXPEDIENTE 15684914, ESPECIFICAMENTE PARA O DIA 

27/11/2018, ÀS 13H30MIN.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 909263 Nr: 7980-79.2018.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFSCF, JPDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de ‘AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS’ movida por 

LIDIMAR DAMAS DE FREITAS em face de JOÃO PAULO SILVA CANUTO 

FREITAS, representado por sua genitora ALINY FERNANDA SILVA 

CANUTO FREITAS, objetivando a redução do encargo alimentar para 2 

salários mínimos. .Posto isso, com supedâneo no art. 485, I e VI do CPC, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito.Por força do princípio da causalidade, condeno o 

autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), notadamente tendo em vista a 

natureza da causa e ausência de qualquer complexidade (art. 85, 

parágrafo 8º, CPC).Ciência ao Ministério Público.Transitada em julgado, 

arquive-se com baixa.P. I. Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 22 de outubro de 

2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 795716 Nr: 12694-87.2015.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFSCF, JPDF, AFSCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

01. Prima facie, ante ao declarado vazio de competência por parte do 

Juízo da violência domestica, recebo o feito no estado em que se 

encontra, ratificando os atos já levados a efeito derradeiramente.

02. Tendo em vista que até a presente data a audiência de instrução antes 

designada não foi levada a termo, previamente à redesignação da 

solenidade, determino que sejam as partes intimadas para que manifestem 

sobre a integralidade da prova documental encartada ao feito 

derradeiramente e no curso da lide, autorizando carga dos autos pelo 

prazo sucessivo de 5 dias, a começar pelo autor.

 No mais, em havendo interesse na efetiva produção de prova 

testemunhal, deverão as partes, no referido prazo, declinar quantas 

testemunhas pretendem arrolar, para fins de melhor adequação da pauta 

pelo juízo.

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 22 de outubro de 2018.

 Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 50378 Nr: 4497-13.1996.811.0003

 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: ROSALINA BRUNO MEDEIROS, MARCILIO BRUNO 

MEDEIROS, MARCIA CRISTINA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO ANGELO MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSILAYNE FIGUEIREDO 

CAMPOS - OAB:6540/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, II e III, do CPC, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito. Considerando os 

termos de penhora no rosto dos autos, comunique-se ao Juízo das 

execuções acerca do presente decisum.Custas recolhidas. Sem 

condenação da verba honorária à vista de insubsistir contenciosidade. 

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas 

estilares.Publique-se e intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 872026 Nr: 7303-83.2017.811.0003

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEATRIZ GATTI SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mellina Myrian do 

Nascimento P. Lima - OAB:17.736

 Vistos etc.,Cuida-se de Incidente de Remoção de Inventariante ajuizado 

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Beatriz 

Gatti Simões, inventariante regularmente nomeada e compromissada nos 

autos da ação de inventário dos bens deixados por Carlos Alberto Simões 

Junior (fls. 370/371), sob o argumento de que a mesma incidiu em uma das 

hipóteses previstas no art. 622 do CPC.A inventariante devidamente 

intimada pessoalmente para fins de apresentar defesa quedou-se inerte 

(fls. 21 e 26).Instado a se manifestar, o Ministério Público reiterou o pleito 

exordial (fl. 27).Relatei o essencial. A. 1. O inventariante deve proceder 

com diligência e transparência, administrando os bens do espólio e 

adotando as providências necessárias para o desfecho célere do 

inventário. 2. É cabível a remoção do inventariante, de ofício, quando este 

procede de forma desidiosa, deixando de dar curso regular ao processo 

de inventário. Recurso desprovido.” (TJRS - Agravo de Instrumento Nº 

70065765711, Sétima Câmara Cível, Relator: Sérgio Fernando de 

Vasconcellos Chaves, Julgado em 30/09/2015).Ademais disso, mesmo 

após sua devida intimação para, querendo, fazer valer seu direito de 

defesa, nada manifestou.Diante disso, com supedâneo no art. 622, II do 

CPC, acolho a promoção ministerial e DESTITUO Beatriz Gatti Simões do 

encargo de inventariante do Espólio de Carlos Alberto Simões Junior.Logo, 

na esteira do art. 624, parágrafo único, do CPC, NOMEIO inventariante a 

tutora dos herdeiros menores, Sra. MARIA ELI RIBEIRO SIMÕES, em 

atenção a ordem de preferência estabelecida no art. 617, do CPC e ao 

pleito ministerial.Translade-se cópia da presente decisão para os autos do 

inventário em apenso (CI - 448486). Sem custas e honorários, ante a 

natureza do feito.Preclusa a via recursal, dê-se baixa e arquivem-se os 

autos com as cautelas de estilo.Ciência ao Ministério Público.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 724668 Nr: 5645-63.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVDSV, DDVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDREIA BATISTA - 

OAB:OAB/MT 18.808, VALMIR DE SOUZA GIMENEZ - OAB:5636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de cumprimento de sentença postulado por K. V. da S. V., 

devidamente representada pela genitora D. D. V. A. em face de M. de S. 

S., todos bem qualificados nos autos.

 Às fls. 111 a exequente pugnou pela suspensão processual haja vista as 

tratativas visando a solução da controvérsia na via extrajudicial junto ao 

devedor.

 Por força do despacho de fls. 117 determinou-se a intimação pessoal da 

exequente para apresentação de requerimento apto ao prosseguimento do 

feito, sendo que malgrado pessoalmente intimada, quedou-se inerte (fls. 

120).

Relatei. Decido.

A parte exequente deixou de dar andamento ao feito tanto é que 

devidamente intimada, quedou-se inerte.

 A inércia e desídia da exequente, culminaram na integral frustração do 

procedimento, caracterizando o abandono da causa e impedindo que o 

processo atingisse satisfatoriamente o seu objetivo.

Diante do exposto, essencialmente em face do desinteresse da 

exequente, JULGO EXTINTA a presente ação, com fulcro no art. 485, III do 

Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários ante a gratuidade da Justiça. Sem honorários.

 Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.

Dê-se ciência ao Parquet.

P. I.

Rondonópolis, 30 de outubro de 2018.

Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 742950 Nr: 3783-23.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIA PONTES DA SILVA DE 

PAULA - OAB:MT/8611, POLLYANA DE PAULA E SILVA - 

OAB:12412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15.694/MT, TATHYANE GARCIA DA 

MATTA - OAB:18.862/MT, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES 

- OAB:3402-B/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença postulado por João Avelino da Silva 

em face de Marizete Leal de Souza com pedido de homologação de 

acordo firmado entre as partes no curso do feito, em sede de sessão de 

conciliação (fls. 112).

O acordo está encartado nos autos, constando-se o teor de suas 

avenças.

Em análise ao ajuste entabulado entre as partes, vislumbro que os 

requisitos de VALIDADE, EXISTÊNCIA e EFICÁCIA dos NEGÓCIOS 

JURÍDICOS encontram-se presentes no r. ACORDO firmado entre os 

mesmos.

Posto isso, HOMOLOGO o referido acordo e SUSPENDO o curso do 

processo até o seu integral cumprimento, que findar-se-á em 15/05/2019. 

Aguarde-se em arquivo provisório.

 Exaurido o prazo, fica desde já a parte exequente ciente da necessidade 

de manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por 

presunção de pagamento.

Intimem-se.

 Às providências.

Rondonópolis, 30 de outubro de 2018.

Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 395313 Nr: 8854-50.2007.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDE MACHADO DE ALMEIDA, SANDRA MARIA DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ADAO JOSE PINTO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, SÉRGIO LUIZ PESCE - OAB:12460-E, VALMIR DE SOUZA 

GIMENEZ - OAB:5636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc., 1. Prima facie, por estarem preenchidos os requisitos legais, 

mormente por se tratar de herdeiros maiores e capazes, inexistindo litígio 

sobre o patrimônio inventariado e, estando todos representados pelo 

mesmo causídico, CONVERTO o presente feito de INVENTÁRIO para 

ARROLAMENTO SUMÁRIO. Procedam-se as devidas retificações no 

sistema Apolo e capa dos autos.Mantenho no encargo de inventariante a 

Sra. MATILDE MACHADO DE ALMEIDA, independentemente de 

termo.Nesse sentido, a inventariante deverá, no mesmo lapso, 
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providenciar a apresentação do plano final de partilha, resguardando-se o 

direito dos credores do espólio, conforme estampado nos autos de 

penhora de fls. 164 e 251.Deveras, reputo dispensável a suspensão dos 

autos, na forma derradeiramente pleiteada, diante das ponderações 

supra.4. Ultimadas as providências, tornem-me conclusos.Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 729993 Nr: 10612-54.2013.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOMINGAS DE AMORIM FERREIRA, EDNA LUIZA 

DA SILVA, IRINEU LUIZ DE AMORIM, ADRELINA DOS SANTOS AMORIM, 

CLARINDO LUIZ DE AMORIM, MADALENA AMORIM VASTO, ALCIDES LUIZ 

DE AMORIM, ARENILZA LUIZA DE AMORIM, ROBERTO FIGUEIRA DA 

SILVA, ROGERIO SOUZA DE MELO, NERCY LUIZA DE AMORIM 

MACHADO, ZENAIDE LUIZA CEZAR, NENITA LUIZA DA SILVA, NEMIZIO 

MACHADO SOBRINHO, MARIA SIRLEI DE AMORIM, FRANCISCO JOSE DE 

OLIVEIRA, MARIA AUXILIADORA MORAES DE OLIVEIRA, MARIA LUIZA 

DA CONCEIÇÃO DELGADO, ESPÓLIO NEIVA LUIZA DE AMORIM, MARIO 

SERGIO DE MORAES DELGADO, DOMINGUES DE MORAES DELGADO, 

CARLOS MORAES DELGADO, JEOVALICE CARMO ASSUMPÇÃO 

DELGADO, PEDRO LUIZ DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO LUIZ DE AMORIM, 

ESPÓLIO DE BENEDITA BAPTISTA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:, EDILIA FERNANDES DAS GRAÇAS - 

OAB:16869/O, VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - 

OAB:8308-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 

487, I do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Custas ex lege. Sem honorários ante a ausência de 

contenciosidade.Após o trânsito em julgado, se nada requerido, 

expeça-se carta de adjudicação concernente ao imóvel sob RGI nº. 

26.835 em favor do herdeiro Pedro Luiz de Amorim e formal de partilha 

relativamente aquele matriculado sob nº. 11.294 em prol dos demais 

sucessores, conforme proporções indicadas à fl. 216, primeiro 

parágrafo.Ressalto, ademais, que previamente a transmissão efetiva do 

aludido patrimônio perante o SRI competente, as partes interessadas 

deverão providenciar a regularização da restrição gravada na matrícula 

encartada à fl. 233, sobretudo visando o escorreito recolhimento dos 

débitos porventura pendentes de recolhimento pelo espólio.Em 

atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após a expedição do quanto 

necessário aos interessados, abra-se vista à Fazenda Pública. Cumpridas 

as diligências e procedendo-se às anotações necessárias e registro, 

arquive-se com as cautelas de estilo.Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 716606 Nr: 12001-11.2012.811.0003

 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: MLSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJMST, DCS, ERS, VSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12001-11.2012.8.11.0003

Vistos etc.

1. Mantenham-se os autos suspensos, tal como determinado à fl. 456, 

para que se aguarde o desfecho da Ação de Reconhecimento de União 

Estável cadastrada com o código n.º 717181.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 07 de novembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 776378 Nr: 4803-15.2015.811.0003

 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: JH, SH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAJH, MAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONOFRE RIBEIRO DA SILVA NETO 

- OAB:7356-A/MT, RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR - OAB:OAB/MT 

7129 - B

 Processo n.º 4803-15.2015.8.11.0003

Vistos etc.

1. Defiro os pleitos formulados nos itens n.º 01, 02 e 03 de fl. 489.

2. Quanto ao pleito gizado no item n.º 04, observa-se que o mandado de 

avaliação já foi expedido, de modo que determino ao Sr. gestor judiciário 

que certifique quanto ao cumprimento do mandado de fl. 461.

3. Expeça-se o necessário.

4. Uma vez cumpridas todas as diligências, venham-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 07 de novembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 783011 Nr: 7393-62.2015.811.0003

 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: MNA, AMDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBA, JBDS, RPDN, AMDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO CIRO DE SANTANA 

BANDEIRA NUNES - OAB:OAB/PE30.950

 Vistos etc.,01. (...) .Em razão do exposto, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração manejado pelo autor e mantenho os alimentos provisórios 

no patamar inicialmente arbitrado, qual seja, 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente no país, cabendo à demandada Julieta Barbosa da 

Silva cumprir a obrigação no tocante a 15% (quinze por cento) do salário 

mínimo e aos requeridos Raimundo Paulo do Nascimento e Alba Maria da 

Silva Nascimento adimplir mensalmente igual proporção, ou seja, o 

equivalente a 15% (quinze por cento) do salário mínimo, ressaltando-se 

que o desconto da verba alimentar a sem adimplida pela requerida Julieta 

será descontada do benefício previdenciário percebido pela mesma, 

conforme disposto no decisum retro.2. Doravante, ante a ausência de 

cumprimento do disposto na deliberação retro, notadamente no 

concernente ao item 2, e diante do exíguo lapso temporal para as devidas 

expedições, redesigno a audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 07 de fevereiro de 2019, às 14h30min.No mais, mantenho 

incólumes a demais determinações constantes na decisão de fls. 

82/83.Intimem-se. Notifique-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 767864 Nr: 1271-33.2015.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES LUCAS LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA LUCAS EVANGELISTA, 

GERALDO LUCAS LOURENÇO, JOÃO BOSCO LUCAS LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT13733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA INVENTARIANTE PARA NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, COMPARECER A SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES A FIM DE RETIRAR O FORMAL EXPEDIDO, A 

DISPOSIÇÃO NO ESC. 55.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 813559 Nr: 743-62.2016.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSICLEIA DE JESUS, MILTON LOPES NETO, ROSILEIDE 

PEREIRA SOARES, DOMINGOS SAVIO DE JESUS, IONEZ ALVES, ROSA 

MARIA DOS SANTOS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NATALINA DE JESUS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLANDIS DA SILVA 

SANTOS - OAB:OAB/MT 19.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO BESSA SANTOS - 

OAB:21460/O, EDSON CORREA DA SILVA - OAB:22655/O

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA INVENTARIANTE PARA NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, COMPARECER A SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES A FIM DE RETIRAR O FORMAL EXPEDIDO, A 

DISPOSIÇÃO NO ESC. 55.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 808228 Nr: 17400-16.2015.811.0003

 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: MÔNICA RODRIGUES DE ALVARENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LOURENÇO RODRIGUES 

ALVARENGA, israel rodrigues de alvarenga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:OAB/MT9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA INVENTARIANTE PARA NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, COMPARECER A SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES A FIM DE RETIRAR O FORMAL EXPEDIDO, A 

DISPOSIÇÃO NO ESC. 55.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 824244 Nr: 4349-98.2016.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONEIDE FEITOSA SANTOS QUIRINO DA COSTA, 

IVONETE FEITOSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ADEVALDINO PEREIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA INVENTARIANTE PARA NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, COMPARECER A SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES A FIM DE RETIRAR O FORMAL EXPEDIDO, A 

DISPOSIÇÃO NO ESC. 55.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 733131 Nr: 13195-12.2013.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA DE MATOS DA SILVA, PEDRO 

BARBOSA DA SILVA, MARIA JOSÉ LIMA, MARIA LEILA DA SILVA 

FREITAS, BENEVIDES FREITAS DA COSTA, RAIMUNDO BARBOZA DA 

SILVA, LUZIA DE SOUZA SILVA, MARIA LUZIA DA SILVA DE OLIVEIRA, 

MARIA JESUS DA SILVA, ARNALDO DAS CHAGAS BARBOSA, MARIA 

QUITÉRIA SILVA CARVALHO, GENILDO DA SILVA CARVALHO, SONIA 

MARIA BARBOSA, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MIGUEL BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT, NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA 

FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA INVENTARIANTE PARA NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, COMPARECER A SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES A FIM DE RETIRAR O FORMAL EXPEDIDO, A 

DISPOSIÇÃO NO ESC. 55.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 821842 Nr: 3534-04.2016.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA CARVALHO DE FRANÇA, LEONIDAS 

CARVALHO DE FRANÇA, ELIZABETH CARVALHO DE FRANÇA, ELIETE 

CARVALHO DE FRANÇA, LUZINETE CARVALHO DE FRANÇA, SILEIDE 

CARVALHO DE FRANÇA, VERA LUCIA CARVALHO DE FRANCA RECH, 

AROLDO CARVALHO DE FRANÇA, MÁRCIA CARVALHO DE FRANÇA, 

APARECIDO CARVALHO DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FRANCISCO BORGES FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA INVENTARIANTE PARA NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, COMPARECER A SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES A FIM DE RETIRAR O FORMAL EXPEDIDO, A 

DISPOSIÇÃO NO ESC. 55.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 429029 Nr: 11101-33.2009.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIEKO NISHIOKA HIROMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DARIO MINORU HIROMOTO, 

LUCAS HIROMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER 

- OAB:2658, MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - 

OAB:5461-B/MT

 Em face ao exposto, com as ressalvas acima delineadas, HOMOLOGO a 

partilha relativa aos bens deixados pelo falecido DARIO MINORU 

HIROMOTO, atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, 

salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. Após o trânsito 

em julgado, se nada requerido, expeçam-se: a) ALVARÁ em relação ao 

veículo VW/Polo 1.6, placa JZR-6544, melhor descrito no CRLV de fl. 45, 

na forma pleiteada, com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, 

autorizando o herdeiro LUCAS HIROMOTO a transferi-lo para si (...) b) 

ALVARÁ (com prazo de 180 dias) para transferência das cotas sociais 

das empresas Unisoja S/A, Santander S/A, TGX Genética Explorer Ltda e 

Hiromoto & Nishioka Ltda a que o falecido fazia jus, perante a Junta 

Comercial competente, conforme proporções indicadas às fls. 1.939/1.940 

e disposição contida no item ‘2’ do presente. c) ALVARÁ (com prazo de 

180 dias) autorizando a inventariante Reiko Nishioka Hiromoto a proceder 

ao levantamento da importância de R$ 45.477,76 (quarenta e cinco mil 

quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos) disponíveis 

em conta de titularidade do falecido, consoante extrato anexo, cujos 

dados bancários encontram-se apostos à fl. 1.944, bem como para 

proceder ao encerramento da aludida conta, após a ultimação dos 

levantamentos conferidos a ela e ao herdeiro Lucas, sem importar em 

ônus ao Espólio. Ainda, expeça-se ALVARÁ (com prazo de 180 dias) 

para liberação da quantia remanescente depositada na aludida aplicação 

financeira, a ser revertida integralmente ao sucessor Lucas Hiromoto e, 

creditada na conta indicada à fl. 2.044. d) Cartas de adjudicação em prol 

dos beneficiários, concernentes aos bens imóveis conferidos aos 

herdeiros no plano amigável de partilha (fls. 1.936/1.946). Cumpridas as 

diligências e procedendo-se às anotações necessárias e registro, 

arquive-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Notifique-se. Cumpra-se.
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Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001280-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT0005773S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. C. (REQUERIDO)

 

Parte Autora: NAIRA CAETANO DA CONCEIÇÃO. Parte Requerida: JOSÉ 

ALVINO PEREIRA. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS – PROCESSO Nº 

1002524.34.2018.8.11.0003 - PJE – FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA MARCOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO, brasileiro, casado, 

demais qualificações desconhecidas, atualmente em local ignorado e 

incerto, para, querendo, responder a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias, a contar do dia útil seguinte ao término do prazo do edital 

(art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do CPC/2015). RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, promovida pela parte autora 

acima. As partes contraíram matrimônio em 02/02/2007 e encontram-se 

separados de fato há mais de 05 anos. A parte autora requer ao final, seja 

julgada procedente a ação, a fim de que seja decretado o Divórcio do 

casal. Despacho/Decisão: Vistos etc. Estando o requerido em lugar incerto 

e não sabido, defiro o pedido retro, devendo o mesmo ser citado via edital, 

com o prazo de vinte dias, obedecidas as formalidades legais (art. 256, do 

NCPC), para, querendo, responder a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias a contar do dia útil seguinte ao término do prazo do edital 

(art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do CPC/2015), consignadas as 

advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil atual.. Na hipótese 

de o requerido não apresentar contestação, forte no quanto disposto no 

art. 72, II, do NCPC, fica desde já nomeado o advogado Dr. Samir Badra Dib 

(UNIJURIS) para apresentar defesa, abrindo-se-lhe vista pelo prazo legal. 

Cumpra-se. Eu, Elisângela De Almeida Salomão Lima, Auxiliar Judiciário, 

digitei. Rondonópolis - MT, 8 de novembro de 2018. Hélio Avelino dos 

Santos. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010356-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELVIO SANTOS SANTANA OAB - SP0353041A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT (RÉU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1010356-55.2017.8.11.0003 VISTO. GOLDEN 

DISTRIBUIDORA LTDA ajuizou ação anulatória com pedido de tutela de 

urgência antecipada em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, alegando, 

em síntese, que o PROCON de Rondonópolis lhe impôs uma multa, no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da Reclamação formalizada 

pela consumidora Delvani de Souza (0015-002.716-5). Informou que na 

reclamação, a consumidora relatou que adquiriu um aparelho celular no 

valor de R$ 129,01 (cento e vinte e nove reais e um centavo) que teria 

apresentado vício no prazo de garantia. Encaminhou o produto à 

assistência técnica, que superou o prazo legal de 30 (trinta) dias para 

realizar o reparo. Relatou que na audiência de conciliação apresentou 

proposta de restituição do valor pago no aparelho, o que foi aceito pela 

consumidora. Disse que a multa aplicada foi por descumprimento do 

acordo, porém, a restituição foi realizada por meio de transferência 

bancária. Sustentou que, em razão do o acordo celebrado entre as partes, 

não poderia o PROCON aplicar a multa, pois a restituição do valor pago 

pelo produto ocorreu conforme comprovação de transferência bancária. 

Assim, requereu a antecipação da tutela para suspender a exigibilidade da 

multa imposta no processo administrativo. No mérito, requereu a anulação 

da multa e alternativamente, requereu a redução do valor da multa 

aplicada, para um patamar que respeite o bom senso e os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. O pedido de tutela de urgência foi 

indeferido (fls. 232/234 do PDF). O requerido apresentou contestação e 

alegou ausência de interesse processual e ausência de causa de pedir. 

No mérito, alegou que não há qualquer ilegalidade ou arbitrariedade por 

parte do PROCON na fixação da multa. A decisão administrativa foi 

devidamente fundamenta e, tendo em vista as circunstâncias de cada 

caso, considerou as atenuantes oriundas da resolução ou atenuação dos 

efeitos lesivos do ato ilícito, conforme preceitua o art. 25, III, do Decreto 

Federal 2181/97. A multa foi graduada de acordo com a gravidade da 

infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Ao 

final, requereu a improcedência dos pedidos formulados na inicial (fls. 

236/258 do PDF). O autor interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão 

que indeferiu a tutela de urgência e, em sede de liminar, o Tribunal de 

Justiça concedeu o efeito ativo vindicado pela Golden Distribuidora Ltda 

(AI 1002970-46.2018.811.000 - fls. 263/265 do PDF). A parte autora 

impugnou a contestação, refutando os argumentos da defesa e ratificando 

os termos da inicial (fls. 270/282 do PDF). Intimada para especificar as 

provas que pretende produzir, a autora informou que não há outras 

provas a serem produzidas e pugnou pelo julgamento antecipado da lide 

(fls. 285 do PDF). O requerido não se manifestou (certidão de fls. 286 do 

PDF). É o relatório. Decido. O feito comporta julgamento no estado em que 

se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostram suficientes para o seu deslinde. I - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

INTERESSE PROCESSUAL e CAUSA DE PEDIR. Estando a demanda 

sustentada pelo binômio necessidade da tutela jurisdicional e na 

adequação do provimento postulado, não há que se falar em ausência do 

interesse de agir. No caso, o interesse de agir processual surge da 

necessidade da parte de discutir o crédito da Fazenda Pública por 

acreditar ser indevido e o requerido não demonstrou que tal pretensão 

seja ilegítima. De outro norte, o parágrafo primeiro do artigo 330, do Código 

de Processo Civil dispõe que a petição inicial será considerada inepta 

quando: “I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for 

indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o 

pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.” Ocorre que, no 

caso dos autos, a petição inicial não se inclui entre as hipóteses 

enumeradas no dispositivo citado, uma vez que possui pedido e causa de 

pedir (anulação da multa supostamente indevida); da narração dos fatos 

decorre logicamente a conclusão; o pleito é juridicamente possível e os 

pedidos são compatíveis entre si. Ademais, a inicial em apreço, é 

perfeitamente inteligível, pois possibilitou a defesa ampla do demandado. 

Dessa forma, inacolho as preliminares suscitadas. II – DO AUTO DE 

INFRAÇÃO. Inicialmente é oportuno consignar que não cabe ao poder 

judiciário ingressar no mérito da decisão administrativa ou justiça e 

injustiça da multa aplicada pelo PROCON, podendo intervir somente no 

caso de o processo administrativo apresentar alguma irregularidade 

(ilegalidade), sendo esta última à hipótese do caso em tela. Compulsando 

os documentos dos autos, verifica-se que a multa decorre de uma 

reclamação instaurada pela consumidora Delvani de Souza perante o 

PROCON, no qual noticia vício em um aparelho celular, comprado pelo valor 

de R$ 129,00 (cento e vinte e nove reais) (fls. 31 do PDF). Da análise do 

processo administrativo, percebe-se a reclamação foi atendida pela 

empesa reclamada, por meio de acordo formalizado em audiência no 

PROCON no dia 13/08/2015, no qual a empresa se comprometeu a, no 

prazo de 20 (vinte) dias úteis, restituir a consumidora, o valor pelo celular, 

mediante depósito do valor (fls. 59 do PDF). Em 24/09/2015 a consumidora 

informou o descumprimento do acordo (declaração de fls. 84). Em 

seguida, a empresa reclamada juntou o comprovante de transferência do 

valor de R$ 129,01, com data de 07/10/2015, comprovando a quitação da 

obrigação e requerendo o arquivamento do feito (fls. 88/90 do PDF). 

Todavia, considerando a declaração da consumidora informando o não 

cumprimento do acordo (declaração de fls. 84), o PROCON, em 

15/03/2016, proferiu decisão administrativa, ignorando a petição e 

comprovante de pagamento protocolados pela empresa reclamada e, além 

de lançar o nome da GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA no Cadastro 

Municipal de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas, arbitrou a multa 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por descumprimento do acordo, com 

fundamento nos artigos 55 e 56, do Código de Defesa do Consumidor e 
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art. 33 do Decreto Federal nº 2.181/97 (fls. 114/117 do PDF). Como se vê, 

a decisão administrativa é equivocada e fere o princípio do contraditório e 

da ampla defesa, na medida em que não houve descumprimento do 

acordo, pois em nenhum momento na decisão administrativa, a 

conciliadora menciona a informação e comprovante juntado pela 

reclamada demonstrando o pagamento da obrigação assumida na 

audiência. Dessa forma, foi insta tanto a multa quanto a inclusão da 

reclamada/autora no Cadastro Municipal de reclamações Fundamentadas 

Não Atendidas, tendo em vista que não houve resistência por parte da 

empresa em atender a solicitação da consumidora, já que apresentou 

proposta de acordo, o qual foi aceito pela reclamante e comprovadamente 

cumprido pela empresa, ainda que com atraso. Nesse contexto, 

verifica-se inadequada a penalidade aplicada na decisão administrativa de 

fls. 114/117 do PDF. Com efeito, a estipulação da sanção pecuniária 

decorre de ato diligente do PROCON, sendo que a previsão da pena está 

associada ao possível inadimplemento dos deveres de consumo ou 

mesmo da persistência nos casos de desobediência. E uma vez atendida 

solicitação da parte reclamante, não justifica a penalidade aplicada. Como 

se sabe, o fundamento para criação do PROCON é solucionar as queixas 

dos clientes, se possível, mas não aplicar multas. Estas somente devem 

ser efetivadas quando a parte não soluciona os problemas após ser 

devidamente notificada, o que não é o caso dos autos. Com essas 

considerações, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado por GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA em face do 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, para declarar nula a multa aplicada no 

processo administrativo nº 0115-002.716-5, no valor de R$ 5.000,000 

(cinco mil reais), ante a ausência de motivação. Sem custas, em face do 

art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o exequente. Condeno 

o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, consoante dispõe o artigo 85, §4º, III, c/c §3º, I, do Código de 

Processo Civil. Esta sentença está sujeita a reexame necessário, de modo 

que não interposta à apelação no prazo legal, remetam-se os autos para o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo (art. 

496, I, §1º do CPC). P.R.I.C. Rondonópolis, sexta-feira, 26 de outubro de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1004783-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO REIS COSTA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO OAB - BA41665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

VISTO. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, porque a 

matéria não admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do 

CPC e pelo fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores 

para presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não 

se pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, cite-se o requerido para 

oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). 

Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a ação, será 

considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). DEFIRO o benefício da 

gratuidade da justiça à parte autora, nos termos do artigo 98 do CPC. 

Cumpra-se. Rondonópolis, segunda-feira, 29 de outubro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002275-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDEVORMES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

VISTO. CLEIDEVORMES DIAS ajuizou ação anulatória de débito fiscal em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em síntese, que é 

motorista profissional, proprietário dos veículos placas JYY 2284 (trator 

Iveco-cavalo) e JYQ 0922 (Semi Reboque-carreta), conjunto que utiliza 

para transportar cargas e assim prover seu sustento e o de sua família e 

que, no dia 26/07/2013, foi contratado para realizar o transporte de uma 

carga de 27 (vinte e sete) toneladas de ardósia pela empresa TEX – 

COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, de Paraupebas–MG para 

Santarém-PA, através da agenciadora Atlântica Logística e Transportes. 

Informou que seu conjunto (cavalo e carreta) tinha capacidade de 

transportar outra carga de até 4 (quatro) toneladas e que foi contratado 

pela empresa ST TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA ME para o 

transporte de uma carga de aproximadamente dois mil quilos, para ser 

entregue no mesmo destino da primeira carga, conforme conhecimentos 

de transporte nºs 1929 e 1942. Asseverou que a segunda carga foi 

vistoriada no posto fiscal de Alto Araguaia no dia 28/07/2013, 

oportunidade em que os fiscais constataram que alguns produtos que 

estavam dentro das caixas transportadas não constavam nas notas 

fiscais emitidas (nºs 10057 e 11781), tendo sido apreendidas a carreta e a 

mercadoria que estava sendo transportada, conforme Termo de 

Apreensão e Depósito nº 1068861-4. Esclareceu que o seu nome constou 

como remetente da mercadoria pelo simples fato de ser o proprietário do 

conjunto que a transportava, bem como que as mercadorias sem 

documento fiscal da empresa TEX e a sua carreta foram apreendidas até 

que fosse pago o valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais). 

Disse que, após a liberação do veículo, ingressou com uma Ação de 

Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor das empresas TEX 

e ST TRANSPORTES, que foi julgada procedente, pois provou que não era 

o responsável pela emissão das notas fiscais. Alegou, ainda, ter siso 

surpreendido com a existência de uma Certidão de Dívida Ativa em seu 

desfavor, anos depois do ocorrido, no valor atualizado e corrigido de R$ 

108.339,77 (cento e oito mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta e 

sete centavos), oriunda do ICMS e multa cobrados na referida ocasião da 

apreensão do seu conjunto. Assim, requereu a concessão de tutela de 

evidência liminarmente, a fim de que seja declarada a nulidade da CDA nº 

2017217291, no valor de R$ 108.339,77 (cento e oito mil, trezentos e trinta 

e nove reais e setenta e sete centavos). O pedido de tutela de urgência foi 

indeferido (fls. 59/63 do PDF) O autor comprou a interposição do recurso 

de Agravo de Instrumento (fls. 9fls. cópia de petição de petição do Agravo 

de Instrumento nº 1004326-76.2018.811.0000 (fls. 73 do PDF). O Estado 

de Mato Grosso contestou a ação alegando, em suma, ser legítima a 

atuação do fisco estadual, porque o autor transportava mercadoria sujeita 

a incidência de ICMS desacompanhadas da nota fiscal idônea emitida por 

ocasião do transporte, o que, por si só, implica reconhecimento de sua 

responsabilidade pelo pagamento de multa pecuniária, nos termos do 

artigo 18, IV, “c” e 45, III, “a”, da Lei 7.098/98. Ao final, requereu sejam 

julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial (fls. 76/81 do 

PDF). A parte autora impugnou a contestação (fls. 84/91 do PDF). 

Intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir, o autor 

informou que não pretende produzir novas provas (fls. 94 do PDF). O 

requerido, por sua vez, não manifestou (certidão de fls. 95 do PDF). É o 

relatório. Decido. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostram suficientes para o seu deslinde. Do Termo de Apreensão e 

depósito nº 1068861-4 se extrai que o autor, motorista autônomo, foi 

autuado por transportar mercadorias sem notas fiscais vinculadas, 

sendo-lhe aplicada multa descrita no artigo 45, III, alínea “a” da Lei nº 

7.098/98. Destaco que o TAD descreve as mercadorias em situação 

irregular: Foi constatado que estavam sendo transportadas pelo trato de 

placa JYY2284-MT, sem documentação fiscal, as mercadorias abaixo 

relacionadas: solução limpadora Nalgon 19,97 1000 R$ 19.970,00; adesivo 

plástico pvc 24 1000 R$ 24.000,00; adesivo especial ultratemp cpvc 12,75 

1000 R$ 12.750,00; estopa para polir 2 1000 2 1000 R$ 2.000,00; lixa 

dagua doble a 100 1 1000, fita veda rosca polyfita 3,5 2000 R$ 7.000,00 

(fls. 35 do PDF). Analisando, ainda, a documentação colacionada aos 

autos, observa-se que o autor, motorista autônomo, quando recebeu a 

missão de transportar as mercadorias por parte da empresa contratante 

(ST TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA ME), detinha em sua posse notas 

fiscais emitidas por empresas regularmente cadastradas na Secretaria da 

Fazenda, às fls. 28, 30 e 32 (nº 3007, 10057 e 11781). As Notas Fiscais 

nº 10057 e 11781 descrevem a relação de materiais para construção (fls. 
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30 e 32 d PDF), da mesma natureza dos mencionados no TAD (que não 

foram vinculados a nota fiscal). Como se vê o demandante foi autuado por 

não portar, no momento da abordagem, documento fiscal idôneo da 

operação, o que legitima a autuação e a aplicação da sanção pecuniária 

pela Fazenda Pública, consoante expressamente prevê a legislação de 

regência. Veja-se que os artigos 18, inciso IV, alínea “c” e 45, inciso III, 

alínea “a” da Lei Estadual nº 7.098/98 (Dispõe sobre o ICMS), assim 

disciplinam: Art. 18 Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do 

imposto e acréscimos legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e 

omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da 

obrigação tributária: IV - ao transportador, em relação à mercadoria: c)que 

aceitar para despacho ou transportar sem documentação fiscal, ou 

acompanhada de documento fiscal inidôneo; Art. 45 O descumprimento 

das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do 

imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: III - infrações relativas a 

documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, 

estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na 

prestação de serviço: a) entrega, remessa, transporte, recebimento, 

estocagem ou depósito de mercadoria desacompanhada de 

documentação fiscal - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor 

da operação, aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, 

remessa ou recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria; 20% 

(vinte por cento) do valor da operação, aplicável ao transportador; sendo 

o transportador o próprio remetente ou destinatário - multa equivalente a 

50% (cinquenta por cento) do valor da operação;” Especificamente quanto 

à alegação de que a responsabilidade seria do transportador, por 

irregularidades nos documentos fiscais atinentes à operação, de regra, o 

mero transportador não pode ser responsabilizado, devendo ser lavrado 

Auto de Lançamento contra a emitente da nota fiscal (remetente da 

mercadoria), haja vista que o art. 5º da Lei Complementar nº 87/96[1] 

exige, para a responsabilização do transportador, a configuração de sua 

concorrência para o não recolhimento do ICMS. É que, para o 

transportador, salvo a discrepância flagrante, o que importa é a condução 

de mercadoria acompanhada de nota fiscal, não sendo responsável por 

deficiências quanto à sua emissão, notadamente porque não é o emitente 

dessa documentação fiscal e, tampouco, agente fiscal. Portanto, no caso, 

como a autuação está calcada no transporte de mercadoria 

desacompanhado de documento fiscal, porque os DANFES continham 

divergência na quantidade de mercadoria transportada, a responsabilidade 

é, sim, da empresa emitente do documento fiscal. Nesse sentido, seguem 

os seguintes julgados: TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIA. 

DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA. INFRAÇÃO MATERIAL DE 

CRÁTERCPERMANENTE. LEGALIDADE. LIBERAÇÃO DO VEÍCULO E DOS 

DOCUMENTOS DO MOTORISTA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. 

1- Inexiste ilegalidade na apreensão de mercadorias que visa cessar 

infração material de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte 

de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à 

operação. 2- Não se justifica a apreensão do veículo e dos documentos 

do motorista, uma vez que não se pode atribuir à empresa transportadora 

a responsabilidade pela regularidade da emissão da nota fiscal relativa à 

mercadoria por ela transportada, notadamente por não lhe ser possível a 

efetiva conferência. (TJMT; RNEC 167018/2016; Itiquira; Relª Desª Helena 

Maria Bezerra Ramos; Julg. 06/11/2017; DJMT 14/11/2017; Pág. 54). 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRÂNSITO DE 

MERCADORIAS. DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO. DIVERGÊNCIA EM 

RELAÇÃO AO "TIPO" DE ARROZ. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE 

DO TRANSPORTADOR. Só é exigível do transportador o pagamento de 

ICMS em razão do transporte de mercadorias desacompanhadas de 

documento fiscal considerado idôneo pelo fisco quando constatado que 

concorreu para o não-recolhimento correto do tributo, através de ação ou 

omissão. Interpretação do art. 43 da Lei Estadual nº 8.820/89 que deve ser 

feita em consonância com o art. 5º da Lei Complementar nº 87/96 que lhe 

é superior. Tratando-se de divergência qualitativa das mercadorias em 

trânsito, em comparação com o informado nas notas fiscais pela empresa 

emitente ("Tipo" de arroz), importando recolhimento de ICMS a menor, não 

há como responsabilizar o transportador, pois necessário conhecimento 

técnico, que dele não pode ser exigido. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70058749177, Vigésima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da 

Rocha Filho, Julgado em 30/04/2014).” “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. ICMS. 

RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. A transportadora não 

responde pelo incorreto preenchimento da nota fiscal relativamente ao 

endereço de destino da mercadoria, ônus atribuível unicamente ao seu 

emitente. A responsabilidade da transportadora é o transporte de 

mercadorias acompanhadas de documento fiscal regularmente 

preenchido, cuja veracidade das informações ali postas é do emitente, 

salvo vício flagrante aos olhos do transportador. APELAÇÃO DO ESTADO 

DESPROVIDA E PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO. (Apelação Cível Nº 

70030160287, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Arno Werlang, Julgado em 26/05/2010).” Com efeito, é obrigação do 

contribuinte emitir os documentos fiscais de forma regulamentar, não se 

podendo exigir do transportador o conhecimento das informações 

faltantes, pois ele não tem condições técnicas de efetuar a análise do 

conteúdo da nota fiscal. Na hipótese, o autor foi contratado para o 

transporte de materiais para construção por terceira pessoa e à época da 

apreensão encontrava-se portando os documentos necessários àquele 

transporte (Notas Fiscais nº 10057 e 11781). Não ficou demonstrada a 

sua responsabilidade quanto à mercadorias faltantes nas Notas Fiscais, 

de modo que não deve ser responsabilizado pelo ato ilícito. Com essas 

considerações, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pela 

CLEIDEVORMES DIAS em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, para declarar a nulidade do crédito tributário, oriundo do 

Termo de Apreensão e Depósito nº 1068861-4, no valor de R$ 44.702,40 

(quarenta e quatro mil, setecentos e dois reais e quarenta centavos) e, 

consequentemente, da CDA nº 2017217291. Isento o Réu das custas 

processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante dispõe o artigo 85, §4º, III, c/c §3º, I, do Código de Processo 

Civil. Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor 

da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 

500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 3º, II, do CPC). P.R.I.C. 

Rondonópolis, quinta-feira, 25 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito [1] Art. 5º Lei poderá atribuir a terceiros a 

responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos pelo 

contribuinte ou responsável, quando os atos ou omissões daqueles 

concorrerem para o não recolhimento do tributo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003413-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ATAIDES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

20/20 SERVICOS MEDICOS S/S (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA MOHERDAUI DA SILVA RE OAB - SP229418 (ADVOGADO(A))

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de outubro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004190-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G M N EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - RO5269 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. º 1004190-70.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de mandado 

de segurança que G.M.N. EMPREENDIMENTOS LTDA – ME impetrou em 

face do PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, SR. 

RODRIGO LUGLI, objetivando a nulidade da decisão administrativa que 

desqualificou a proposta da impetrante e a determinação do 
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restabelecimento do status quo ante do ato nulo, com a consequente 

classificação da proposta da impetrante, adjudicação e contratação dos 

servidos designados no item 3 do edital. Na hipótese dos autos, a eficácia 

da sentença atingirá a empresa vencedora do processo licitatório, razão 

pela qual a empresa MARIA JOSÉ P. DOS SANTOS MATOS – ME deve ser 

citada, como litisconsórcio passivo necessário, nos termos do artigo 114 

do Código de Processo Civil. Assim, intime-se a impetrante para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requeira a citação da empresa vencedora 

MARIA JOSÉ P. DOS SANTOS MATOS – ME, sob pena de extinção do 

processo (art. 115, parágrafo único, do CPC). Após, cite-se a referida 

empresa para, querendo, oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cumpra-se. Rondonópolis, quinta-feira, 25 de outubro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006640-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIA REGINA DO NASCIMENTO SABINO (AUTOR(A))

A. D. S. S. (AUTOR(A))

ANGELA MARIA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

INTIMAR PATRONA DA PARTE REQUERENTE, DRª ANDREIA CRISTINA 

ANDRADE MATTOS, PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006640-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIA REGINA DO NASCIMENTO SABINO (AUTOR(A))

A. D. S. S. (AUTOR(A))

ANGELA MARIA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

INTIMAR PATRONA DA PARTE REQUERENTE, DRª JHOANE MARRARA 

RODRIGUES DA SILVA, OAB/MT 18425/O, PARA QUERENDO 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008137-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARIONALDO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BIANCAR LTDA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO DA SILVA OLIVEIRA OAB - SP361113 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI, PARA QUERENDO APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008137-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARIONALDO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BIANCAR LTDA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO DA SILVA OLIVEIRA OAB - SP361113 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. JULIANO DA SILVA 

OLIVEIRA, PARA QUERENDO APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002581-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA GERONIMA DE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SOUZA OAB - MT0009444S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

PROCESSO N.º 1002581-86.2017.8.11.0003 VISTO. ROSA GERÔNIMA DE 

JESUS SILVA ajuizou ação ordinária para concessão de auxílio doença 

c/c pedido de aposentadoria por invalidez e antecipação de tutela em face 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, aduzindo, em 

síntese, que foi acometida por doença ocupacional do tipo Tendinopatia 

Calcarea do Infraespinhoso e Bursite Subd. Subacromial no ombro direito, 

Epicondilite Lateral no cotovelo direito e Tendinite dos Extensores do 

antebraço – CID M65, M 75 E M 77. Alegou que desempenhava suas 

funções com esforços repetitivos entre ambiente de calor e frio, 

concomitantemente, o que fez com que fosse acometida por doença 

laboral. Sustentou que está com sua capacidade laboral reduzida, pois 

sente muitas dores nas mãos, nos braços e antebraço, de modo que não 

consegue trabalhar e sequer realizar serviços domésticos. Aduziu que 

após o surgimento da doença ocupacional requereu o auxílio doença 

acidentário junto ao requerido na data de 09/05/2013, tendo recebido o 

benefício até a data de 04/12/2013, em meio a dois pedidos de 

prorrogação. Asseverou que, no dia 05/12/2013, realizou pedido de 

reconsideração da decisão, o qual restou indeferido sob a alegação de 

que não foi constada incapacidade para o trabalho ou atividade habitual. 

Informou, ainda, que requereu novamente o benefício auxílio doença, cuja 

perícia foi agendada para 29/04/2014, no entanto tal pedido e o pedido de 

reconsideração feito no dia 08/05/2015, foram indeferidos por falta de 

incapacidade laborativa. Acrescentou que o último pedido de 

reconsideração de perícia feito em 03/07/2015, também foi indeferido por 

inexistência de incapacidade laborativa. Assim, requereu a antecipação 

dos efeitos da tutela para determinar a implantação do benefício auxílio 

doença previdenciário por acidente de trabalho em favor da autora, com 

efeitos retroativos à data do requerimento administrativo (09/05/2013). No 

mérito, requereu a conversão do auxílio doença em aposentadoria por 

invalidez (fls. 05/14 do PDF). Tendo em vista a existência de CAT anexado 

aos autos, a magistrada da Justiça Federal declarou a incompetência 

daquele juízo e determinou a remessa dos autos para a Justiça Estadual 

(fls. 56/47 do PDF). O pedido de tutela antecipada foi indeferido (fls. 64/67 

do PDF). O requerido não apresentou contestação (certidão de fls. 68 do 

PDF). Realizada perícia médica, o laudo foi juntado às fls. 93/96 do PDF. A 

parte autora manifestou sobre o laudo pericial (fls. 98/100 do PDF). O 

INSS, por sua vez, deixou transcorrer o prazo, sem manifestação (fls. 101 

do PDF). É o relatório. Decido. A legislação prevê que, em sendo a 

invalidez de natureza previdenciária, a competência para o julgamento da 

ação em que se busca a concessão do benefício previdenciário comum é 

da Justiça Federal, nos termos do inciso I, do art. 109, da Constituição 

Federal. Para fixar a competência nas ações previdenciárias deve-se 

considerar se o benefício tem natureza acidentária ou beneficiária, além 

do procedimento adotado para a sua concessão. No presente caso, 

embora a autora pleiteie, em sede de tutela, o restabelecimento do auxílio 

doença por acidente de trabalho, verifica-se que o benefício que lhe foi 

concedido é de natureza previdenciária, espécie 31 (124.163.126-01 – fls. 

44/45 do PDF), não havendo qualquer registro de benefício de natureza 

acidentária no histórico da previdência. Além disso, a Comunicação de 

Acidente de Trabalho – CAT, único fundamento para o reconhecimento de 

incompetência da Justiça Federal, foi emitida em 02/05/2014 pelo Sindicato, 

indicando um acidente supostamente ocorrido em abril de 2013, sem relato 

sobre o que ocorreu (campo descrição do acidente) e sem informação 

médica. De outro norte, no laudo pericial realizado em abril de 2018, o 

médico perito Diógenes Garrio Carvalho atestou que a autora é portadora 

de tendinite calcária nos ombros e epicondilite no cotovelo, sendo que os 
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exames apontam como data provável do início das doenças, agosto de 

2013 e em fevereiro de 2014, respectivamente (item 5 de fls. 94 do PDF). 

O médico perito conclui, ainda, que a patologia da autora não é 

ocupacional (fls. 96 do PDF). Dessa forma, o caso em tela não se insere 

na regra prevista pelo art. 109, I, da Constituição Federal, que possibilita à 

Justiça Estadual o julgamento das causas que versem exclusivamente 

sobre acidentes de trabalho, sendo, portanto, a Justiça Federal 

competente para o processamento e julgamento da causa. Nesse sentido: 

“AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO 

OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO 

DEALTERAÇÕES NOS OMBROS, JOELHOS E NA COLUNA CERVICAL. 

AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DECORRENTE DE 

EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LABORATIVAS OU ACIDENTE DO TRABALHO. 

NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. JUIZ ESTADUAL SEM DELEGAÇÃO 

FEDERAL. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA POR ESTE E. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 

SUSCITADO. Cuidando de ações que versem sobre questão relacionada a 

benefício de natureza previdenciária, devem ser propostas e julgadas na 

Justiça Federal, consoante a disposição do art. 109, I, da Constituição 

Federal. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PARA O C. Superior tribunal de justiça. 

(TJSP; APL-RN 0000210-41.2015.8.26.0191; Ac. 11015656; São Paulo; 

Décima Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Valdecir José do 

Nascimento; Julg. 28/11/2017; DJESP 13/12/2017; Pág. 3294).” 

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. Conflito negativo de 

competência. Restabelecimento de auxílio-doença. Segurado contribuinte 

individual. Legislação acidentária excludente. Natureza previdenciária do 

benefício. Inteligência do artigo 19 da Lei nº 8.213/1991. Precedente da 1ª 

seção. Competência da justiça federal. (STJ; CC 152.418; Proc. 

2017/0118367-3; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; 

DJE 05/06/2017)”. Ante a controvérsia ora estabelecida, não vejo 

alternativa a não ser suscitar o conflito negativo de competência perante o 

Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, d, da Constituição 

Federal. Com essas considerações, DECLARO-ME INCOMPETENTE para 

processar este feito, e, de consequência, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA, com fundamento no inciso II e parágrafo único do artigo 

66, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Presidente do Superior 

Tribunal de Justiça, remetendo cópia integral do feito, nos termos do inciso 

I e parágrafo único, do artigo 953, do CPC e art. 105, I, d, da CF. Intime(m)

-se as partes. Rondonópolis, quinta-feira, 17 de outubro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004751-65.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES (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)

 

PROCESSO Nº 1004751-65.2016.8.11.0003. VISTO. Trata-se de Execução 

de Sentença proposta por ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES em face do 

INSS, visando receber o valor de R$ 12.382,71, referente ao crédito 

principal, e o valor R$ 778,43, a título de honorários advocatícios. O 

executado foi regularmente intimado e deixou transcorrer in albis o prazo 

para impugnar os cálculos (fls. 101). O contador judicial atestou a 

regularidade dos cálculos apresentados pelo exequente (fls. 111). Ante a 

inércia do executado em impugnar os cálculos, HOMOLOGO os cálculos 

de fls. 104/108, porque aparentemente estão de acordo com a sentença. 

Em atenção ao Provimento nº 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

encaminhem-se ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio de Malote Digital, os documentos 

relacionados no parágrafo 1º, do artigo 3º, do referido provimento, para a 

elaboração do cálculo de liquidação do débito com as retenções 

necessárias. Apurado o cálculo pelo Departamento competente, 

expeça-se a RPV (INSS – 60 salários mínimos - art. 17, §1º, da Lei Federal 

nº 10.259/2001) O ofício requisitório será instruído com o cálculo e as 

devidas deduções, devendo, ainda, ser acompanhado dos documentos 

relacionados no artigo 4º, §1º do Provimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 

20 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006408-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI APARECIDO CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1006408-71.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação para 

concessão de auxílio doença com posterior conversão em aposentadoria 

por invalidez ajuizada por DAVI APARECIDO CORREA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Vendo somente a 

necessidade da prova pericial, defiro-a, nomeando a empresa FORENSE 

LAB (e-mail: contato@forenselab.com; telefone (65) 98112-2338), para 

realização de perícia médica judicial na data de 13 de novembro de 2018, 

às 11h30min, na sala de reunião deste Fórum. Fixo o valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) para os honorários periciais, haja vista que o médico 

perito da empresa nomeada deverá se deslocar da Comarca de Cuiabá 

para realizar a perícia nesta Comarca. Oportuno esclarecer que a 

nomeação de empresa de outra cidade se deu em virtude de não existir 

nesta Comarca profissional que realize perícia médica sem receber sua 

contraprestação previamente ou logo após a entrega do laudo. Ademais, 

diante da excessiva dificuldade da parte autora em cumprir o encargo, 

uma vez que beneficiária da justiça gratuita, DECIDO inverter o ônus da 

prova, nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, para que a perícia médica 

seja produzida pelo INSS. Segundo o artigo 8º, §2º, da Lei nº 8.620/1993, 

cabe ao INSS antecipar os honorários periciais nas ações de acidente do 

trabalho, como no caso dos autos. Assim, intime-se o INSS para pagar os 

honorários periciais, através de depósito judicial (conta única), no prazo 

de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo para pagamento dos honorários 

periciais sem manifestação ou depósito do INSS, devidamente entregue o 

laudo per ic ia l  e prestados todos os esclarec imentos 

necessários,expeça-se certidão de crédito, em favor da empresa 

FORENSE LAB, para cobrança da verba honorária na via própria. Intime-se 

a empresa FORENSE LAB acerca da nomeação e para informar, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, qual será o médico responsável pela perícia 

médica do autor. Indicado o perito, intimem-se as partes desta decisão e 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito, se for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem 

quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Após, 

encaminhem-se os quesitos apresentados pelas partes ao perito. O Sr. 

Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, 

respondendo aos quesitos acostados aos autos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, sexta-feira, 19 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004544-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ GOMES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1004544-32.2017.8.11.0003 VISTO. JUAREZ GOMES 

RODRIGUES ajuizou ação de concessão de auxílio acidente com pedido de 

tutela de urgência em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

- INSS, aduzindo, em síntese, que é segurado da Previdência Social 

exercendo a função de motorista e sofreu um acidente de trabalho que 

acarretou na amputação do quarto dedo da mão esquerda. Alegou que, 

em razão de acidente de trabalho sua capacidade laborativa foi reduzida, 

vindo a receber o benefício de auxílio doença por acidente, porém, o 

benefício foi cessado a autarquia não concedeu o auxílio acidente que lhe 

era de direito, promovendo uma alta programada. Sustentou que as lesões 

são de caráter irreversível, pois ficou com limitação das habilidades e 

coordenação motora reduzida, ocorrendo a redução de capacidade 

laborativa que exercia anterior ao acidente. Assim, requereu a 

procedência da ação para que o requerido implante o benefício do auxílio 

acidente desde a data da suspensão do auxílio doença (fls. 3/8 do PDF). 

Citado, o requerido deixou transcorrer o prazo, sem apresentar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103759/11/2018 Página 467 de 671



contestação (certidão de fls.38 do PDF). Realizada perícia médica, o laudo 

foi juntado às fls. 67/68 do PDF. Intimado, o autor impugnou o laudo 

pericial, asseverando que deve ser levado em consideração o conjunto 

fático-probatório dos autos, em especial os atestados médicos acostados, 

que demonstram a incapacidade laborativa do autor (fls. 69/71 do PDF). O 

INSS não manifestou sobre o laudo (fls. 72 do PDF). Intimadas as partes 

para informarem se desejam produzir prova em audiência, não houve 

manifestação (fls. 73 do PDF). É o relatório. Decido. O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Pelo exame 

dos autos, anoto que o autor busca a concessão do benefício auxílio 

acidente, sob a alegação de redução da sua capacidade laborativa para o 

exercício da atividade que desempenha em decorrência do acidente de 

trabalho sofrido. O benefício previdenciário pretendido pelo autor encontra 

previsão na Lei nº 8.213/91, em seu artigo 86, in verbis: “Art. 86. O 

auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, 

após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer 

natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia”. Conforme se depreende da 

redação do art. 86 da Lei n.º 8.213/91, para que seja concedido o auxílio 

acidente, necessário que o segurado tenha redução na sua capacidade 

laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza. No caso dos 

autos, de acordo com a legislação de regência, não deve prosperar a 

pretensão da parte autora, pois o autor não se enquadra dentre uma das 

hipóteses legais a autorizar a concessão do benefício ora pretendido. Com 

efeito, no laudo pericial realizado em 25/01/2018, consta que o autor teve 

amputação traumática de falange distal do 4º dedo esquerdo. Relata que 

estava na escada da carreta e ao escorregar, a aliança ficou presa e 

arrancou parte do dedo anelar. Ao acidente ocorreu no dia 23/03/2016. 

Após acidente ficou afastado por 4 meses e voltando suas atividades em 

julho do mesmo ano (fls. 67 do PDF). Segundo o perito, o autor é destro e 

não há perda de capacidade para função de motorista (fls. 67/68 do PDF). 

No contexto probatório dos autos, a perícia médica judicial, elaborada por 

profissional hábil e isento, apresenta-se como o elemento de prova mais 

concreto para o desate dos pontos controvertidos. Assim, na esteira 

destas conclusões, entendo que o demandante não tem direito à 

percepção de auxílio acidente, porquanto restou evidente, no laudo 

pericial, que a sequela no quarto dedo da mão esquerda do autor não 

compromete suas funções laborais. Com efeito, o acidente ocorreu em 

2016 e o autor vem exercendo atividade laborativa, estando, inclusive, 

apto a exercer sua atividade habitual (motorista) (fls. 67/68 do PDF). Não 

há, portanto, que se falar em redução da capacidade laborativa. Nesse 

sentido: “AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. 

DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE 

LABORATIVA. O recebimento do auxílio-acidente pressupõe haja redução 

da capacidade do trabalhador ao exercício das atividades laborativas 

habituais depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. 

Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício 

acidentário. Sentença de improcedência mantida. Apelação desprovida. 

Decisão monocrática.” (TJRS - AC 70049265739, Órgão Julgador: Décima 

Câmara Cível, Relator(a): Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgamento: 

01/08/2012, Publicação: Diário da Justiça do dia 10/10/2012). Ressalto que 

os relatórios médicos juntados pelo autor às fls. 18/30 do PDF não 

descaracterizam a conclusão do perito quanto a não redução da 

capacidade do autor para o exercício da atividade laborativa habitual 

(motorista). Assim sendo, tendo o laudo pericial atestado à ausência de 

incapacidade ou redução para o desempenho das funções laborais por 

parte do autor, não faz jus à concessão do benefício de auxílio acidente, 

de modo que impõe a improcedência do pedido inicial. Com essas 

considerações e com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por JUAREZ GOMES 

RODRIGUES contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. 

Isenção do pagamento de custas e quaisquer verbas relativas à 

sucumbência (artigo 129, parágrafo único da Lei nº 8.213/91). Transitada 

em julgada a sentença, arquivem-se os autos. P. R. I. C. Rondonópolis-MT, 

quinta-feira, 18 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004527-30.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSECLEIDE DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1004527-30.2016.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação para 

concessão de auxílio doença previdenciário com conversão em 

acidentário e posterior conversão em aposentadoria por invalidez 

proposta por MARIA ROSICLEIDE DE ARAÚJO em face de INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. Analisando os autos, 

verifica-se que o feito está aguardando o pagamento dos honorários 

pericias pelo INSS, que apesar de devidamente intimado para pagar o valor 

sob pena de multa, configuração de crime de desobediência e ato de 

improbidade administrativa, permaneceu inerte, conforme certidão de Id. 

15823727. Extrai-se, ainda, que a tentativa de bloqueio do valor dos 

honorários nas contas do INSS não logrou êxito (Id. 10865366). Ocorre 

que, recentemente, chegou ao conhecimento deste juízo a existência da 

empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, a qual realiza perícias 

judiciais sem exigir o pagamento de honorários de forma prévia ou logo 

após a entrega do laudo. Assim, com vistas a garantir a imediata produção 

da prova necessária ao julgamento da causa e, por consequência, a 

celeridade na tramitação do feito, substituo o perito nomeado nos autos, 

nomeando para o encargo 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, para realização de perícia médica judicial na data de 13 de 

novembro de 2018, às 11h15min, na sala de reunião deste Fórum. Fixo o 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, haja 

vista que o médico perito da empresa nomeada deverá se deslocar da 

Comarca de Cuiabá para realizar a perícia nesta Comarca. Devidamente 

entregue o laudo pericial e prestados todos os esclarecimentos 

necessários, expeça-se certidão de crédito, em favor da empresa 

FORENSE LAB, para cobrança da verba honorária na via própria. Intime-se 

a empresa FORENSE LAB acerca da nomeação e para informar, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, qual será o médico responsável pela perícia 

médica da autora. Indicado o perito, intimem-se as partes desta decisão e 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito, se for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem 

quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Após, 

encaminhem-se os quesitos apresentados pelas partes ao perito. O Sr. 

Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, 

respondendo aos quesitos acostados aos autos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, sexta-feira, 19 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005338-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO YOSIMOTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1005338-53.2017.8.11.0003 VISTO. CLAUDIO YOSIMOTO 

ajuizou ação de restabelecimento de benefício previdenciário de auxílio 

doença ou concessão do auxílio acidente c/c pedido de antecipação de 

tutela, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, 

aduzindo, em síntese, que é segurado da Previdência Social por ter 

contribuído na qualidade de empregado na função de trabalhador braçal. 

Alegou que, em 11/11/2015, sofreu um acidente de trabalho, quando caiu 

de um caminhão e quebrou o joelho direito, sendo submetido a 

procedimento cirúrgico, razão pela qual lhe foi concedido o auxílio doença 

nº 612.921.263-5 no período de 30/12/2015 a 27/01/2017. Sustenta que o 

INSS não poderia ter cessado o pagamento do benefício, porque o autor 

não recuperou sua capacidade laborativa. Assim, requereu a concessão 

de tutela antecipada para que o requerido restabeleça o benefício do 

auxílio doença. No mérito, pugnou pela conversão do auxílio doença em 

auxílio acidente. O pedido de tutela antecipada foi indeferido (fls. 37/40 do 

PDF). Citado, o requerido não apresentou contestação (certidão de fls. 44 
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do PDF). Realizada a perícia, o laudo foi juntado às fls. 68/70 do PDF. A 

parte autora manifestou-se sobre o laudo pericial, momento em que 

requereu do quesito 8, a designação de audiência de instrução e 

julgamento e a expedição de ofício a empresa ALL – AMÉRICA LATIVA 

LOGISTICA MALHA para prestar informações das atividades atualmente 

desenvolvidas pelo autor (fls. 72/74 do PDF). O magistrado indeferiu o 

pedido de ofício a empresa ALL (fls. 77 do PDF). O Instituto requerido não 

apresentou manifestação (fls. 79 do PDF). É o relatório. Decido. O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. De igual forma, o laudo pericial anexado aos autos se 

mostra suficiente para julgamento da demanda, não havendo necessidade 

de complementação. Pelo exame dos autos, anoto que o autor busca, 

inicialmente, a condenação do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social 

para o fim de ser restabelecido o pagamento do benefício auxílio doença 

ou a concessão de auxílio acidente, sob a alegação de que estaria 

incapacitado para o trabalho em razão das sequelas advindas do acidente 

do trabalho. De início ressalto que restou configurada a qualidade de 

segurado do autor, na condição de empregado (CNIS - fls. 20 do PDF), nos 

termos do art. 18, I, § 1º, da Lei n. 8.213/91. Pois bem. O benefício de 

auxílio doença pretendido está disciplinado no Art. 59 da Lei 8.213/91, que 

garante sua concessão ao segurado que esteja incapacitado para o 

trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos, observado o período de carência respectivo, equivalente a 

doze contribuições mensais, verbis: “Art. 59. O auxílio doença será devido 

ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Sopesando os elementos de prova acostados aos autos, convenci-me de 

que o autor não preenche os requisitos para o auxílio doença. Com efeito, 

no exame pericial, realizado sob o crivo do contraditório, consta que o 

autor apresenta sequela de fratura de joelho direito que o torna 

incapacitado parcial e permanente para o trabalho. A doença é residual e 

já está em alta médica. A data provável do início da incapacidade 

laborativa é 11/11/2015 (itens 1, 3, 4, 5, 10 e 12 de fls. 68/69 do PDF). 

Segundo o expert, o autor pode exercer atividades antes exercida com 

pequenas restrições, sendo que a sequela de fratura do joelho direito 

causa limitação parcial de função do órgão afetado (item 8 de fls. 69 e 

conclusão de fls. 70). Assim, na esteira destas conclusões, entendo que 

o demandante não tem direito à percepção de auxílio doença, porquanto a 

lesão já está consolidada e o perito afirmou que o autor já está de alta 

médica, tanto que se encontra trabalhando. Por outro lado, no que 

concerne ao pedido de auxílio acidente, entendo que merece deferimento, 

porquanto o acidente de trabalho que resultou na lesão referida no laudo 

pericial causou a redução da capacidade laborativa do autor. Por evidente, 

não está o autor inválido ou impossibilitado de trabalhar. Porém, é certo 

que: a) houve redução na sua capacidade laborativa em decorrência de 

acidente (artigo 86 da Lei nº 8.213/91) e b) restou demonstrada a 

qualidade de segurado na condição empregado (art. 18, § 1º. Da Lei nº 

8.213/91). Logo, a hipótese reclama a análise do pleito sob o enfoque dos 

requisitos do auxílio acidente, conforme dispõe o caput do art. 86 da Lei nº 

8.213/91: "O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao 

segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de 

acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem 

redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia". Como 

consignado no laudo, a fratura está consolidada e, em razão de tal 

circunstância, o autor encontra-se em evidente desvantagem, quando 

comparado com outros trabalhadores sem qualquer limitação, mormente 

em um mercado de trabalho extremamente competitivo como o atual. Por 

evidente, o trabalhador acidentado sabe de sua situação de inferioridade 

relativamente aos demais colegas sem qualquer imperfeição, com o que, 

cabível uma compensação, ainda mais quando reconhecida a 

irreversibilidade da sequela que, sem dúvida, demanda maior esforço de 

sua parte para o desempenho das funções habituais. Destarte, em razão 

da redução da capacidade laborativa, o autor faz jus ao auxílio acidente 

postulado na inicial, conforme preconiza o já mencionado artigo 86, caput, 

da Lei nº 8.213/91. Quanto à data de início da concessão do benefício, a 

rigor, o auxílio acidente é devido a partir do dia seguinte da cessação do 

auxílio doença, independentemente de qualquer remuneração ou 

rendimento auferido pelo acidentado, vedada a sua cumulação com 

qualquer aposentadoria, nos termos do disposto do § 2º, do art. 86, da Lei 

nº 8.213/91. Sobre a matéria, é entendimento pacificado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, que ele é devido imediatamente, após a cessação do 

auxílio doença. Neste sentido: “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL 

CIVIL. AUXÍLIO ACIDENTE. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO 

AUXÍLIO-DOENÇA. ART. 86, § 2º, DA LEI Nº 8.213/91. CONSOLIDAÇÃO 

DA INCAPACIDADE LABORAL. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. I - 

Nas hipóteses em que há anterior concessão de auxílio-doença, conforme 

dicção do artigo 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91, o auxílio-acidente é devido a 

partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. II - Constatada, 

com base na análise do acervo probatório dos autos, a consolidação da 

incapacidade laboral da obreira, infirmar tal entendimento ensejaria o 

reexame de provas, o que encontra óbice na Súmula 07/STJ. Agravo 

regimental desprovido.” (STJ, AgRg no REsp nº 774.111/SP, rel. Min. Felix 

Fischer, Quinta Turma, julgado em 07-3-2006, DJ.: 03-4-2006, p. 405). In 

casu, verifica-se nos autos que o requerente recebeu auxílio doença por 

acidente de trabalho pelo período de 30/12/2015 a 27/01/2017, por meio do 

NB 612.921.263-5 (fls. 20 do PDF), de modo que o benefício pretendido 

deve ser concedido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio 

doença, ou seja, 28/01/2017, descontados os valores que, por ventura, 

foram recebidos posteriormente, a título de auxílio doença. O auxílio 

acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário de 

benefício e será devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria 

ou até a data do óbito do segurado, na forma prevista no § 1º do artigo 86 

da Lei de regência. Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima 

expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por CLAUDIO 

YOSIMOTO, para determinar que o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL implante o benefício auxílio acidente, em favor do autor, 

a partir do dia seguinte o da cessação do benefício NB 612.921.263-5 

(27/01/2017); ou seja, 28/01/2017. Os valores atrasados deverão ser 

acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do 

vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes 

aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 

11.960/2009, e da decisão proferida pelo STJ no REsp 1.495.146, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 

22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905). Sem custas, em face do art. 3º, I, 

da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o Réu. Condeno o INSS ao 

pagamento das despesas processuais (honorários periciais custeados 

pelo autor - fls. 62 do PDF) e de honorários advocatícios que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, com fundamento no artigo 85, § 3º, I e do 

Código de Processo Civil. Em atenção ao artigo 1.288 da CNGC, segue a 

síntese para implantação do benefício ora concedido: NOME DO 

SEGURADO: Claudio Yosimoto BENEFÍCIO CONCEDIDO: Auxílio Acidente 

RENDA MENSAL INICIAL: a ser calculada pelo INSS DATA DE INÍCIO DO 

BENEFÍCIO - DIB: 28/01/2017 - dia seguinte ao da cessação do benefício 

de auxílio doença NB 612.921.263-5. Esta sentença não está sujeita a 

reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito 

econômico obtido na causa não excedem a 1.000 (mil) salários mínimos 

(art. 496, § 3º, I, do CPC). P. R. I. C. Rondonópolis-MT, sexta-feira, 19 de 

outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008667-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISCAR CALCADOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE MELO OAB - MT0008604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

VISTO. Se no prazo legal, recebo os embargos, suspendendo a 

execução. Certifique-se nos autos principais. Intime-se o embargado para, 

querendo, impugnar os embargos, no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 17 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 789063 Nr: 9844-60.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIRELLI CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA, 

TERESINHA DA COSTA BARAVELLI, FABIANA SARTOR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDMAR CANDIDA DA SILVA 

FERRARI - OAB:9697-, RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682/B

 VISTO.FABIRELLI CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA, TERESINHA DA 

COSTA BAVARELLI e FABIANA SARTOR DE OLIVEIRA, por meio da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ajuizaram EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE na Ação de Execução Fiscal promovida pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO, alegando nulidade da citação, em razão da 

ausência de localização pessoal e esgotamento de todos os meios para 

localização da parte executada (fls. 81/84).Aduziram também ilegitimidade 

passiva, pois os sócios empresários e gerentes não-sócios não são 

considerados como contribuintes solidários (fls. 81/84). A Fazenda Pública 

Estadual ofereceu impugnação à exceção de pré-executividade, refutando 

todos os argumentos levantados pelo excipiente (fls. 85/88).É o 

relatório.Decido. NULIDADE DA ... Portanto, frustradas as tentativas de 

citação por correio e/ou por oficial de justiça, está justificada a citação 

editalícia, nos moldes do artigo 8º, II e III, da LEF, não sendo necessária a 

demonstração de qualquer outro meio para a sua 

localização.RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS ....É indispensável, 

portanto, que o pedido seja acompanhado de prova pré-constituída das 

alegações que o sustentam, uma vez que tal incidente processual, dada 

sua natureza, não comporta dilação probatória. Veja-se que os nomes dos 

sócios da executada já constavam na Certidão da Dívida Ativa. Vale 

lembrar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até 

prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são 

considerados devedores responsáveis pelo tributo. Com essas 

considerações, REJEITO a exceção de pré-executividade proposta por 

TERESINHA DA COSTA BAVARELLI, e determino o prosseguimento da 

execução.Incabível o arbitramento de honorários advocatícios, por se 

tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao processo (TJDF; Rec 

2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz 

Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162).Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 797083 Nr: 13148-67.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAUR CORRETORA, COM E REPRES DE 

CEREAIS LTDA, RONALDO ESTEVAN PROCESKI, ROGERIO BELTRAN 

DIAS, JOICIELI ALVES PROCESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROGERIO BELTRAN DIAS, Cpf: 

25373479891, brasileiro(a), casado(a), produtor. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) para manifestar-se no prazo de 5 

(cinco) dias acerca da indisponibilidade dos valores depositados em conta 

bancária através do sistema BACENJUD, sob pena de conversão em 

penhora, cientificando-o(a) de que caso queira opor embargos o prazo é 

de 30(trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTO.A Fazenda credora postula a penhora on line 

de valores necessários ao adimplemento do crédito executado, como 

medida eficaz para garantir a satisfação do débito.O pedido deve ser 

deferido.Segundo o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.Assim, partindo-se do pressuposto que 

a execução deve ser realizada objetivando o interesse do credor, 

conforme orientação do art. 797 do CPC, entendo que a penhora on line se 

mostra totalmente viável.Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do 

CPC, traz como primeiro bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a 

penhora on line constitui instrumento hábil e suficiente para atender esta 

gradação legal.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 

PENHORA ONLINE. SISTEMA BACENJUD. RECURSO REPETITIVO. STJ. 

POSSIBILIDADE. 1 - A matéria não enseja mais discussão, pois em 

Recurso Repetitivo (STJ REsp 1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da 

possibilidade da penhora •online– pelo sistema BACENJUD, sem a 

necessidade de prévio exaurimento na busca de outros bens do 

executado 2 - Agravo de Instrumento provido.” (TRF-2 - AG: 

200902010089663 RJ 2009.02.01.008966-3, Relator: Desembargadora 

Federal LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2011, QUARTA 

TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::10/05/2011 

- Página::132).Com essas considerações, DETERMINO a penhora de 

dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, via Sistema Bacenjud, na 

forma do artigo 854 do CPC.Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se a 

parte executada, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar na forma do § 

3º, do art. 854, do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em 

penhora; bem como para, querendo, no prazo legal, oferecer 

embargos.Apresentada a manifestação prevista no § 3º, do art. 854, do 

CPC, ou decorrido o prazo, tragam os autos conclusos para deliberação 

quanto ao bloqueio realizado.No caso de penhora negativa, dê-se ciência 

ao credor da resposta encaminhada, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em 30 (trinta) dias indique bens passíveis de 

penhora no patrimônio da parte devedora, sob pena de extinção da 

execução.Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 08 de novembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 781963 Nr: 6983-04.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOR GAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, 

MARIANA MANSUR MARQUES, DESIREE MANSUR MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIANA MANSUR MARQUES, Cpf: 

03144698180, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

DESIREE MANSUR MARQUES, Cpf: 82817308115, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) para manifestar-se no prazo de 5 

(cinco) dias acerca da indisponibilidade dos valores depositados em conta 

bancária através do sistema BACENJUD, sob pena de conversão em 

penhora, cientificando-o(a) de que caso queira opor embargos o prazo é 

de 30(trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTO.A Fazenda credora postula a penhora on line 

de valores necessários ao adimplemento do crédito executado, como 

medida eficaz para garantir a satisfação do débito.O pedido deve ser 

deferido.Segundo o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.Assim, partindo-se do pressuposto que 

a execução deve ser realizada objetivando o interesse do credor, 

conforme orientação do art. 797 do CPC, entendo que a penhora on line se 

mostra totalmente viável.Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do 

CPC, traz como primeiro bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a 

penhora on line constitui instrumento hábil e suficiente para atender esta 

gradação legal.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 

PENHORA ONLINE. SISTEMA BACENJUD. RECURSO REPETITIVO. STJ. 

POSSIBILIDADE. 1 - A matéria não enseja mais discussão, pois em 

Recurso Repetitivo (STJ REsp 1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da 

possibilidade da penhora •online– pelo sistema BACENJUD, sem a 

necessidade de prévio exaurimento na busca de outros bens do 

executado 2 - Agravo de Instrumento provido.” (TRF-2 - AG: 

200902010089663 RJ 2009.02.01.008966-3, Relator: Desembargadora 
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Federal LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2011, QUARTA 

TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::10/05/2011 

- Página::132).Com essas considerações, DETERMINO a penhora de 

dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, via Sistema Bacenjud, na 

forma do artigo 854 do CPC.Havendo bloqueio de dinheiro, intimem-se as 

partes executadas, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar na forma do § 

3º, do art. 854, do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em 

penhora; bem como para, querendo, no prazo legal, oferecer 

embargos.Apresentada a manifestação prevista no § 3º, do art. 854, do 

CPC, ou decorrido o prazo, tragam os autos conclusos para deliberação 

quanto ao bloqueio realizado.No caso de penhora negativa, dê-se ciência 

ao credor da resposta encaminhada, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas das devedoras, 

intimando-o ainda, para que em 30 (trinta) dias indique bens passíveis de 

penhora no patrimônio das partes devedoras, sob pena de extinção da 

execução.Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 08 de novembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001008-47.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO RICARDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

IDINA MACHADO DE SOUZA (EXECUTADO)

SANTOS E SOUZA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - 

ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª 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 EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO ROGERIO 

BARROS PROCESSO n. 1001008-47.2016.8.11.0003 Valor da causa: 

$1,969.22 ESPÉCIE: [RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA]->EXECUÇÃO 

FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: RUA PRESIDENTE WENCESLAU BRAZ, 488, (LOT. MORADA DO 

SOL), QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-508 POLO PASSIVO: Nome: 

SANTOS E SOUZA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - 

ME IDINA MACHADO DE SOUZA e SERGIO RICARDO DOS SANTOS 

CITANDO (A, S): INDINA MACHADO DE SOUZA e SERGIO RICARDO DOS 

SANTOS, Corresponsáveis pela Empresa Santos e Souza Comercio de 

Medicamentos e Perfumaria Ltda. FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado 

(a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 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. ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, 

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, MAIZA BERGAMASCO SILVERIO, digitei. RONDONÓPOLIS, 8 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.

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1001008-47.2016.811.0003 - P J E

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

EXECUTADO(A, S) SANTOS E SOUZA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E 

PERFUMARIA LTDA – ME e outros

CITANDO(A, S): INDINA MACHADO DE SOUZA e SERGIO RICARDO DOS 

SANTOS, Corresponsáveis pela Empresa Santos e Souza Comercio de 

Medicamentos e Perfumaria Ltda.

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/06/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 1.969,22

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado (a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 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.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Maiza Bergamasco Silvério, digitei. 

Rondonópolis - MT, 8 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

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009363-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ROSA CENTURIAO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeitura de Rondonópolis-MT (IMPETRADO)

PRESIDENTE DA CODER - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE 

RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - SP136799 (ADVOGADO(A))

 

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. 
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1009363-12.2017.8.11.0003 Valor da causa: $70,600.00 ESPÉCIE: 

[CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO, INSCRIÇÃO / DOCUMENTAÇÃO, 

PROVA DE TÍTULOS]->MANDADO DE SEGURANÇA (120) POLO ATIVO: 

Nome: GILMAR ROSA CENTURIAO Endereço: Avenida Canindé, s/n, Jardim 

Iguassu, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-000 POLO PASSIVO: Nome: 

Prefeitura de Rondonópolis-MT Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, 526, 

VILA AURORA I, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78740-100 Nome: 

PRESIDENTE DA CODER - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE 

RONDONOPOLIS Endereço: AVENIDA BANDEIRANTES, JARDIM 

MARIALVA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78720-300 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE DEMANDADA para, querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso interposto pela parte autora, no 

prazo legal. RONDONÓPOLIS, 8 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: 1004336-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FRANCA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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 . 

1004336-14.2018.8.11.0003 Valor da causa: $49,247.01 ESPÉCIE: [ÍNDICE 

DA URV LEI 8.880/1994]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: 

Nome: LUZIA FRANCA DE MORAES Endereço: RUA SERINGUEIRAS, 23, 

COOPHALIS, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78740-490 POLO PASSIVO: 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto pela parte demandada. . 

RONDONÓPOLIS, 8 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 Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 419868 Nr: 2121-97.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME MARQUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:MT/8143 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e do Provimento nº56/07 CGC Artigo 162, § 4º 

do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho 

estes autos para expedição de Matéria de Imprensa a fim de intimar o 

Procurador do Autor, para manifestar acerca da petição do requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 330882 Nr: 2308-81.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONIN SOLDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALERIO POUSO - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARGILAN BORGES CINTRA - 

OAB:9150-MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, ATRAVÉS DO SEU ADVOGADO, 

acerca do bloqueio do valor de R$ 301,43 (trezentos e um reais e 

quarenta e tres centavos) efetivado nos autos.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737190 Nr: 80-84.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA CRISTINA DA SILVA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para manifestar-se no prazo legal 

face a juntada de documentos trasladados dos autos de Embargos à 

Execução.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 857942 Nr: 2483-21.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FRANCISCO ANDRE GWIGGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE através de seu advogado, para 

manifestar-se no prazo legal, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento do feito.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737172 Nr: 62-63.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORA NEY BATISTA DOS SANTOS, CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, RENATO DIAS COUTINHO NETO, VALDIR 

SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 18 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 435577 Nr: 4245-19.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A SOARES DA SILVA CONFECÇÕES, 

ALBENES SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - OAB:, GILMAR DIAS - OAB:16.127-MT

 Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, em contas 

bancárias dos executados até o montante que satisfaça o valor do débito. 

Dessa forma, considerando a preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 

da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora on-line pelo 

sistema Bacen-Jud, para garantia da execução, na forma estabelecida no 

art. 854 do CPC, seguindo anexo o protocolo e resposta, que se positiva 

parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única Judicial, com 

os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVOa) Se citada pessoalmente 

ou constando advogado nos autos, intime-se a parte executada, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, 

nos termos do art. 16 da LEF. (.....). c) Transcorrido o prazo supra, 

intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens 

passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida a reiteração 

injustificada de buscas via sistemas, sob pena de arquivamento definitivo 

e início do prazo prescricional, nos termos do art. 921 do CPC e art. 40 da 

LEF.d) Inexistindo indicação de bens, arquivem-se os autos por 5 (cinco) 

anos, com a contagem do prazo prescricional. Intimem-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 794058 Nr: 11914-50.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO GRAÇA LEITE - ME, MARCELO 

GRAÇA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade. Deixo 

de condenar em honorários por não ter sido acolhida a exceção 

oferecida.Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestar requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 786852 Nr: 8938-70.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO JOÃO MARCHETT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL ASTUTI DELGADO - 

OAB:MT Nº 6.682-B

 Ante o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade. Deixo 

de condenar em honorários por não ter sido acolhida a exceção 

oferecida.Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestar requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 371255 Nr: 15395-70.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENEZES ALVES & CIA LTDA, KLEBER JOSE 

MENEZES ALVES, EDNEIA MENEZES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER JOSÉ MENEZES 

ALVES - OAB:13379/MT

 Ante o exposto, determino o desbloqueio imediato pelo sistema 

BACENJUD do valor de R$ 4.170,44 (quatro mil cento e setenta reais e 

quarenta e quatro centavos) do executado Kleber Jose Menezes Alves 

em razão da impenhorabilidade constatada. Intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens passíveis de penhora, 

sob pena de suspensão do feito por 1 (um) ano. Sem a indicação dos 

bens e decorrido o prazo, suspenda-se o feito por 1 (um) ano, nos termos 

do art. 921, §1º do CPC. Transcorrido o prazo supra, intime-se a 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de 

penhora, ressaltando-se que não será acolhida a reiteração injustificada 

de buscas via sistemas, sob pena de arquivamento definitivo e início do 

prazo prescricional, nos termos do art. 921 do CPC e art. 40 da 

LEF.Inexistindo indicação de bens, arquivem-se os autos por 5 (cinco) 

anos, com a contagem do prazo prescricional. Int.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 756083 Nr: 10895-43.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MASAO SHIMOE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR ADJUNTO FISCAL 

DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS (MT) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574

 Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade para o fim de 

reconhecer a ilegitimidade passiva de PEDRO MASAO SHIMOE JUNIOR – 

CPF 007.105.891-58, e julgar extinta a presente execução fiscal em 

relação ao executado, nos termos do art. 485, VI do CPC.Condeno a 

exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) em favor do executado. Com o trânsito em julgado, 

intime-se o executado, para indicar dados bancários e CPF para liberação 

dos valores, no prazo de 05 (cinco) dias. Com a indicação, expeçam-se 

os respectivos alvarás, na forma determinada.Após, ao arquivo. P. R. I.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 714456 Nr: 9663-64.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDER GONCALVES FERREIRA GUIMARAES, 

SHIRLEI MESQUITA SANDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

1. Expeça-se certidão de crédito conforme requerido pelo perito.

2. Intime-se o Estado de Mato Grosso para que informe as razões do não 

cumprimento da r. sentença transitada em julgado, no prazo de 10 

(dez)dias, mormente porque em junho de 2017 informou que estava em 

andamento a implantação do adicional.

3. Oficie-se ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça para que informe se decorreu o prazo para pagamento 

do RPV, a teor do que dispõe o artigo 5º, § 6º do Provimento n. 

11/2017-CM.

4. Aguarde-se em escaninho próprio a informação sobre o pagamento do 

RPV, qual seja: RPV -Aguardando pagamento pela entidade devedora", a 

teor do que dispõe o artigo 8º do Provimento n. 11/2017-CM.

Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 30113 Nr: 10550-44.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROSANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VLADIMIRO AMARAL DE 

SOUSA - OAB:1578

 Ante o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade. Deixo 

de condenar em honorários por não ter sido acolhida a exceção 

oferecida.Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestar requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 739644 Nr: 1749-75.2014.811.0003

 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: MÁRIO RÉGIS ÁVALO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nylvan José da Silva - 

OAB:17.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com(....). Intime-se o requerido para que pague os 

honorários periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) 

dias.Destaco que a perícia deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo requerido e, caso não seja efetuado, 

determino a expedição de certidão de crédito em favor da empresa 

Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se desde já o Estado de 

Mato Grosso para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

nomenclatura do cargo dos autores atualmente, bem como o vencimento 

deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em 

que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste período.Com o depósito 

e apresentado os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) 

dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos autos. 

Considerando que o feito encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença, determino que a secretaria promova a alteração do tipo 

processual no sistema Apolo, bem como proceda à alteração da capa dos 

autos.Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734709 Nr: 14460-49.2013.811.0003

 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: VALDECI CASTILHO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "....... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com(....).Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Considerando que 

o feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença, determino que a 

secretaria promova a alteração do tipo processual no sistema Apolo, bem 

como proceda à alteração da capa dos autos.Por fim, cientifico que 

manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734205 Nr: 14052-58.2013.811.0003

 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: ZILDETE SOUZA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (....). Intime-se o requerido para que pague os 

honorários periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) 

dias.Destaco que a perícia deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo requerido e, caso não seja efetuado, 

determino a expedição de certidão de crédito em favor da empresa 

Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se desde já o Estado de 

Mato Grosso para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

nomenclatura do cargo dos autores atualmente, bem como o vencimento 

deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em 

que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste período.Com o depósito 

e apresentado os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) 

dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos autos. 

Considerando que o feito encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença, determino que a secretaria promova a alteração do tipo 

processual no sistema Apolo, bem como proceda à alteração da capa dos 

autos.Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 746391 Nr: 5828-97.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVAIR TAVARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEVAIR TAVARES DE OLIVEIRA 

- OAB:5978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida nos 

embargos à execução fiscal – Processo n. 11030-94.2010.811.0003, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: 

a)declarar nulo os débitos relativo ao ISSQN a que se refere às CDAs 

453/2009, 27341/2009 e 827/2013;b)Por conseguinte, julgar extinta a 

execução fiscal Processo n. 11030-94.2010.811.0003 em apenso.c) Deixo 

de condenar o embargado ao pagamento de custas processuais nos 

termos do artigo 2.14.5 da CNGC, mas o condeno ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor do proveito econômico, nos termos do §3º, II, do art. 85 do 

CPC/2015.d) Considerando que o Município de Rondonópolis pugnou pela 

liberação dos valores bloqueados em conta poupança, por se tratar de 

verba que não supera 40 salários mínimos, independente de trânsito em 

julgado, expeça-se imediatamente alvará em conta a ser indicada pelo 

Embargante. A sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, a 

teor do que dispõe o artigo 496, II, c.c § 3º, III, do Código de Processo Civil. 

Extraia-se cópia desta decisão e junte aos autos em 

apenso.P.R.I.Rondonópolis, 22 de outubro de 2018.Edson Dias ReisJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 735313 Nr: 14921-21.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ".....Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (....). Assim, no que concerne ao valor dos 

honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor 

da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, levando em 

consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo 

exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá 

ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, 

caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se 

desde já o Município de Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 

30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como 

o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734204 Nr: 14051-73.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUSI KATTYA SANDRINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "...... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (.....).Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Considerando que 

o feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença, determino que a 

secretaria promova a alteração do tipo processual no sistema Apolo, bem 

como proceda à alteração da capa dos autos.Por fim, cientifico que 

manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 804219 Nr: 15994-57.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THUNAIA SOPHIA FIGUEREDO LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com(....). Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, se 

for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na 

forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que 

pague os honorários periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 

20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo requerido e, caso não seja efetuado, 

determino a expedição de certidão de crédito em favor da empresa 

Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município 

de Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o vencimento 

deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em 

que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste período.Com o depósito 

e apresentado os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) 

dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos autos. 

Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos honorários 

advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Determino que a 

Secretaria promova as alterações pertinentes na capa dos autos e no 

Sistema Apolo, a fim de que o Estado de Mato Grosso passe a constar no 

polo passivo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 741211 Nr: 2813-23.2014.811.0003

 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: MARINA PAULA DE ARRUDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO ALMEIDA - 

OAB:15568/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (....). Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Considerando que 

o feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença, determino que a 

secretaria promova a alteração do tipo processual no sistema Apolo, bem 

como proceda à alteração da capa dos autos. Por fim, cientifico que 

manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 737155 Nr: 45-27.2014.811.0003

 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: ANA MORAIS SANTANA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL NO 

MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS - OAB:

 "....... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (......). .Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Considerando que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, determino que a 

secretaria promova a alteração do tipo processual no sistema Apolo, bem 

como proceda a alteração da capa dos autos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 741499 Nr: 2995-09.2014.811.0003

 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: CLAUDIA SILVIA FERNANDES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "...... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (.....). Destaco que a perícia deverá ser 

realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, caso 

não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em favor 

da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se desde já o 

Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

a nomenclatura do cargo dos autores atualmente, bem como o vencimento 

deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em 

que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste período.Com o depósito 

e apresentado os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) 

dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos autos. 

Considerando que o feito encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença, determino que a secretaria promova a alteração do tipo 

processual no sistema Apolo, bem como proceda à alteração da capa dos 

autos.Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 749359 Nr: 7427-71.2014.811.0003

 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: GILBERTO SOUZA AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 "...... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (....). Assim, no que concerne ao valor dos 

honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor 

da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, levando em 

consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo 

exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

(.....).Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Considerando que o feito encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença, determino que a secretaria promova a alteração do tipo 

processual no sistema Apolo, bem como proceda à alteração da capa dos 

autos.Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 733771 Nr: 13688-86.2013.811.0003

 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: YEDA MARIA VIEIRA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A, VALDIR SCHERER - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "....Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (....). Assim, no que concerne ao valor dos 

honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor 

da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, levando em 

consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo 

exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do 

CPC(....).Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Considerando que o feito encontra-se em fase de cumprimento de 
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sentença, determino que a secretaria promova a alteração do tipo 

processual no sistema Apolo, bem como proceda à alteração da capa dos 

autos.Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 736029 Nr: 15448-70.2013.811.0003

 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: DANIEL LIMA E SILVA MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "...... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com(....). Assim, no que concerne ao valor dos 

honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor 

da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, levando em 

consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo 

exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

(....).Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito para 

dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos presentados pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Considerando que o feito encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença, determino que a secretaria promova a alteração do tipo 

processual no sistema Apolo, bem como proceda à alteração da capa dos 

autos.Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 835064 Nr: 7080-67.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA THAISE SOARES 

CARVALHO - OAB:19274/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Em análise às circunstâncias e elementos que envolvem a controvérsia, 

dou por encerrada a instrução processual.

Com fundamento no artigo 364, § 2º do Código de Processo Civil, faculto 

as partes apresentarem razões finais escritas, em prazos sucessivos de 

15 (quinze) dias, a iniciar pela parte autora e, ao depois, aos réus, com 

direito a vista dos autos.

Após, ao Ministério Público para manifestar interesse ou não na 

intervenção no litígio.

Após, conclusos para sentença.

Int.

Rondonópolis, 23 de outubro de 2018.

 Edson Dias Reis

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 797964 Nr: 13465-65.2015.811.0003

 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: NILDA COELHO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR VILELA PEREIRA - 

OAB:9421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

No caso, como bem ressaltou a decisão proferida pelo Des. José Zuquim 

Nogueira a parte autora "deixou de comprovar sua condição frente ao 

imóvel 'Fazenda Santa Catarina', localizada no Estado de Mato Grosso, 

limitando-se a acostar aos autos Cópia do Cartão de Identificação do 

Contribuinte e saldo atual de exploração, documentos unilaterais que não 

têm o condão de demonstra a posse ou propriedade do imóvel em 

questão".

Assim, determino que a parte autora junte, no prazo de 15 (quinze) dias, 

documento que comprove a propriedade ou posse da referida Fazenda, 

por meio de escritura pública ou documento que demonstre o 

arrendamento.

No mesmo prazo, junte declaração do INDEA sobre a movimentação de 

semoventes na referida propriedade, nos últimos 05 (cinco) anos.

 Com os documentos nos autos, manifeste-se a parte ré.

Após, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 95684 Nr: 7575-10.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE XAVIER DA SILVA, RAFHAEL SANTOS 

ABDEL JALIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794, NIWMAR SERPA - OAB:19703/O

 Ante o exposto, homologo a desistência da arrematação, para surtir seus 

efeitos legais, nos termos do art. 903, § 5º do CPC e determino: a) 

Intime-se o respectivo leiloeiro para a devolução da quantia paga, 

devidamente corrigida monetariamente, desde a data do pagamento, pela 

variação do IGP-M, no prazo de 15 (quinze) dias. b) Expeça-se alvará na 

conta indicada pelo arrematante das quantias depositadas, bem como do 

valor devolvido. c) Anulo todos os atos processuais praticados a partir de 

fls. 273. d) Intime-se o Município de Rondonópolis e Defensoria Pública 

desta decisão. Int. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 706917 Nr: 1655-98.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENOC FELICIANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANARI VILELA DE MORAES - 

OAB:10215-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "..... Assim, determino:A) Expeça-se precatório nos termos do art. 535, 

§3º, I, do Código de Processo Civil nos termos da decisão de fls. 206, 

devidamente instruído com os documentos necessários, bem como 

fazendo referência aos honorários contratuais devidos. B) Por outro lado, 

levando-se em consideração o Provimento nº 11/2017-CM, remetam-se ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

para devida atualização dos honorários sucumbenciais, conforme art. 3º, 

§1º do Provimento, por meio de malote digital (ou e-mail funcional), com as 

devidas informações requisitadas (I-sentença; II- acórdão – se houver – III- 

o título que deu origem ao cálculo e suas alterações; IV- o cálculo 

originário da liquidação; V- informação referente à prioridade legal;). Após, 

expeça-se as requisição de pequeno valor, devidamente instruída com os 

documentos previstos no art. 4º, §1º do Provimento nº 11/2017-CM (I- 

sentença condenatória, acórdão – se houver -; II- sentença homologatória; 

III- certidões de transito em julgado tanto do processo de conhecimento 

como dos embargos à execução – se houver -; IV- certidão de intimação 

da Fazenda Pública para opor embargos; V- certidão de decurso do prazo 

legal para oposição de embargos à execução ou cópia da decisão nestes 
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proferida; V- o cálculo de liquidação de débito atualizado com as devidas 

deduções;).Com o pagamento, expeça-se, de imediato, alvará de 

levantamento da quantia depositada e demais correções monetárias que a 

parte Exequente tiver direito.Após, aguarde-se em escaninho própria o 

pagamento do RPV.Int. Às providências.Rondonópolis, 24 de outubro de 

2018. Edson Dias ReisJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 1558 Nr: 672-32.1994.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO ESTEVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO JOSE PADILHA - 

OAB:5138/MT

 Vistos etc.,

No caso, não há pedido formulado pelo executado a ser apreciado.

No tocante à suspensão nos termos do provimento nº 13/2013 – CGJ/MT, 

é certo que o artigo 1.199 da CNGC estabelece o arquivamento provisório 

das execuções inferiores ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão 

Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFMT, como se vê:

“Art. 1.199. Determina o arquivamento incontinenti, mas provisório, das 

Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente 

a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – 

UPFMT”.

Assim, determino o arquivamento provisório da presente execução fiscal, 

nos termos do art. 1.119 da CNGC.

 Renove-se a capa dos autos.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 712475 Nr: 7544-33.2012.811.0003

 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: MARIA MARCIA BARBOSA VITORIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYLSON DOS SANTOS TORRES 

- OAB:15706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "....... Assim, ainda que honorários fosse sobre o valor total das parcelas 

vencidas, não atingiria o patamar alegado.Aliás, no cálculo apresentado 

pela parte autora o valor de R$ 13.519,70 foi utilizado apenas como “base 

de cálculo Hon. Advocatício” – fls.165/166.Diante disso, HOMOLOGO o 

valor apresentado pela parte autora – fls. 165/166–, limitando a 

condenação em 60 (sessenta) salários mínimos, qual seja, R$ 57.240,00 

(cinquenta e sete mil e duzentos e quarenta reais) e o valor dos 

honorários advocatícios no valor de R$ 1.351,97 (um mil trezentos e 

cinquenta e um reais e noventa e sete centavos) para que produza os 

seus efeitos legais e jurídicos . Com o trânsito em julgado dessa 

decisão:a) Desde já, expeça-se requisição de pequeno valor referente a 

condenação (R$ 57.240,00) devidamente instruída com os documentos 

previstos no art. 4º, §1º do Provimento nº 11/2017-CM, uma vez que não 

há necessidade de sua atualização por estar limitado a 60 salários 

mínimos.(....). Aguarde-se em escaninho próprio a informação sobre o 

pagamento do RPV, qual seja: RPV - Aguardando pagamento pela entidade 

devedora", a teor do que dispõe o artigo 8º do Provimento n. 

11/2017-CM.c) Com o pagamento dos RPVs, expeçam-se alvarás de 

levantamento das quantias depositadas e demais correções monetárias 

que a parte Exequente tiver direito.d) Com o levantamento dos RPVs, 

retornem-se os autos conclusos para sentença de extinção.Intimem-se. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 410436 Nr: 6502-85.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIEUDES SALVINO CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - 

OAB:MT/3611-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

No caso, interposto embargos em desfavor dos valores apresentados em 

liquidação de sentença, adveio sentença que fixou valor devido em R$ 

21.876,00 (vinte e um mil, oitocentos e setenta e seis reais), conforme 

cálculo de fls. 143.

Assim:

a) Levando-se em consideração o Provimento nº 11/2017-CM, bem como 

tempo transcorrido desde a última atualização, remetam-se ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

para devida atualização, conforme art. 3º, §1º do Provimento, por meio de 

malote digital (ou e-mail funcional), com as devidas informações 

requisitadas (I-sentença; II- acórdão – se houver – III- o título que deu 

origem ao cálculo e suas alterações; IV- o cálculo originário da liquidação; 

V- informação referente à prioridade legal;).

 Após, expeça-se as requisição de pequeno valor, devidamente instruída 

com os documentos previstos no art. 4º, §1º do Provimento nº 

11/2017-CM (I- sentença condenatória, acórdão – se houver -; II- sentença 

homologatória; III- certidões de transito em julgado tanto do processo de 

conhecimento como dos embargos à execução – se houver -; IV- certidão 

de intimação da Fazenda Pública para opor embargos; V- certidão de 

decurso do prazo legal para oposição de embargos à execução ou cópia 

da decisão nestes proferida; V- o cálculo de liquidação de débito 

atualizado com as devidas deduções;).

 Aguarde-se em escaninho próprio a informação sobre o pagamento do 

RPV, qual seja: RPV - Aguardando pagamento pela entidade devedora", a 

teor do que dispõe o artigo 8º do Provimento n. 11/2017-CM.

c) Com o pagamento dos RPVs, expeçam-se alvarás de levantamento das 

quantias depositadas e demais correções monetárias que a parte 

Exequente tiver direito.

d) Com o levantamento dos RPVs, retornem-se os autos conclusos para 

sentença de extinção.

Intimem-se.

 Às providências.

 Rondonópolis, 24 de novembro de 2018.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 723083 Nr: 4078-94.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIL SOCIEDADE DE COMÉRCIO IMOBILIÁRIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO 

PROCURADOR - OAB:4118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B

 Vistos etc...

I. Considerando o tempo decorrido e, atenta ao fato de que anualmente a 

Fazenda Pública realiza o programa de incentivo à quitação de débitos 

fiscais (REFIS), ofertando a possibilidade de pagamento com descontos.

II. Considerando que tem sido comum a Fazenda Exequente somente 

requerer a extinção do feito após ser intimada prolação da decisão da 

Exceção de Pré-Executividade, retardando o andamento deste e de outros 

feitos de igual natureza.

III. Determino a remessa dos autos à Fazenda Pública Exequente a fim de 

que se manifeste, no prazo de 10(dez) dias sobre a existência ou não de 

parcelamento, compensação e/ou quitação dos débitos objeto da presente 

execução.

 IV. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 746991 Nr: 6162-34.2014.811.0003
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTO FERREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Nilto Ferreira da Cruz, devidamente qualificada e representada nos autos, 

propôs execução de sentença em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS.

O INSS informou o pagamento das Requisições de Pequeno Valor 

expedidas nos autos.

 Decido.

Com efeito, disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação.

 No caso, resta demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução, com 

fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Expeçam-se alvarás dos valores depositados e já vinculados em favor 

das partes conforme dados bancários informados. Determino que a 

Gestora Judicial cumpra o art. 450, § 3º da CNGC comunicando a parte 

autora por qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos 

valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar 

a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao 

seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.”.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 723083 Nr: 4078-94.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIL SOCIEDADE DE COMÉRCIO IMOBILIÁRIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO 

PROCURADOR - OAB:4118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B

 Ante o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade. Deixo 

de condenar em honorários por não ter sido acolhida a exceção 

oferecida.Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestar requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 383841 Nr: 11990-89.2006.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Daniel Gonzaga, devidamente qualificada e representada nos autos, 

propôs execução de sentença em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS.

O INSS informou o pagamento das Requisições de Pequeno Valor 

expedidas nos autos.

 Decido.

Com efeito, disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação.

 No caso, resta demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução, com 

fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Expeçam-se alvarás dos valores depositados e já vinculados em favor 

das partes conforme dados bancários informados. Determino que a 

Gestora Judicial cumpra o art. 450, § 3º da CNGC comunicando a parte 

autora por qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos 

valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar 

a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao 

seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.”.

Sem custas e honorários uma vez que não houve pretensão resistida no 

cumprimento de sentença, pois houve a concordância com os cálculos 

apresentados pelo exequente.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 737204 Nr: 94-68.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DE JESUS SOUZA, CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, RENATO DIAS COUTINHO NETO, VALDIR 

SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 "..... Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por 

meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco que a perícia 

deverá ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo 

requerido e, caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão 

de crédito em favor da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, 

intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, no 

prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, 

bem como o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e 

a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 784231 Nr: 7857-86.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210A

 Vistos etc.,

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente 

execução fiscal, verifico que essa recai sobre empresa em recuperação 

judicial.

 Diante disso, o trâmite deste processo obrigatoriamente deve ser 

sobrestado, em face da decisão prolatada no REsp nº1.712.484/SP, em 

27/02/2018, pelo Ministro Mauro Campbell Marques, em curso no colendo 

Superior Tribunal de Justiça, em que restou determinado o sobrestamento 

das demandas envolvendo a controvérsia discutida nestes autos, qual 

seja, “Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa 

em recuperação judicial, em sede de execução fiscal”.

 Ante o exposto, suspendo o curso desta execução até o julgamento do 
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tema 987 pelo Superior Tribunal de Justiça.

 Intime-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001011-02.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO BORGES RODRIGUES (EXECUTADO)

JOAO VICTOR BORGES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

VICTOR IMPORTS COMERCIALIZACAO DE PECAS E ACESSORIOS 

AGRICOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

CARTA PRECATÓRIA CÍVEL ITINERANTE (CPC, ART. 204) CITAÇÃO E 

DEMAIS ATOS – EXECUÇÃO FISCAL PRAZO PARA CUMPRIMENTO 30 

DIAS DEPRECANTE: JUÍZO DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT 

DEPRECADO: JUÍZO DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT 

DADOS DE ORIGEM Nº DO PROCESSO: 1001011-02.2016.811.0003 

(EXECUÇÃO FISCAL) PARTE CREDORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

ADVOGADO: PROCURADOR - GERAL DO ESTADO PARTE DEVEDORA: 

JOAO VICTOR BORGES DE OLIVEIRA e VICTOR IMPORTS 

COMERCIALIZACAO DE PECAS E ACESSORIOS AGRICOLAS LTDA - ME 

ENDEREÇO: Rua Paulo Cesar Aranda, 925, Jardim Riva, Primavera do 

Leste/MT CEP 78850000 DADOS PARA CUMPRIMENTO FINALIDADE: 

CITAÇÃO da parte devedora por todo conteúdo da petição, cuja cópia vai 

anexa e faz parte integrante desta carta, e do despacho ao final 

transcrito, para, no prazo de cinco (5) dias, PAGAR(EM) A DÍVIDA com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, 

OU GARANTIR(EM) A EXECUÇÃO por meio de: 1. Depósito em dinheiro, à 

ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 

assegure atualização monetária; 2. Fiança bancária; 3. Nomeação de bens 

próprios à penhora, ou indicação de bens de terceiros, com anuência 

destes. NÃO HAVENDO PAGAMENTO OU GARANTIA DO JUÍZO, proceda 

o(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça desse d. juízo aos demais atos 

executórios. e: a) PENHORE-LHE(S) ou ARRESTE-LHE(S) tantos bens 

quantos bastem para satisfação da dívida e acessórios se, decorridos os 

cinco (5) dias, não tiver sido efetuado o pagamento ou garantia da 

execução, devendo constar do auto também a AVALIAÇÃO dos bens 

penhorados. b) INTIME da penhora a parte devedora bem como o(s) 

seu(s) cônjuge(s), se casado for, e o(s) bem(ns) for(em) imóvel(eis). c) 

CIENTIFIQUE a parte devedora do prazo de trinta (30) dias para 

oferecimento de embargos, contados do depósito, da juntada da prova da 

fiança bancária ou da intimação da penhora. d) PROVIDENCIE O REGISTRO 

da penhora ou do arresto no Cartório do Registro Público desta Comarca, 

se o bem for imóvel ou a ele equiparado, ou na repartição/órgão 

competente para emissão de certificado de registro, se for veículo ou 

outro bem sujeito a registro, valendo, para qualquer caso, este como 

mandado de registro, a quem os destinatários deverão dar cumprimento 

independentemente do pagamento de custas ou emolumentos (art. 37 da 

LEF). e) PROVIDENCIE O REGISTRO da penhora ou do arresto na Junta 

Comercial, na Bolsa de Valores e na Sociedade Comercial, se forem 

ações, debêntures, parte beneficiária, cota ou qualquer outro tipo, crédito 

ou direito proprietário nominativo. NÃO HAVENDO EMBARGOS, OU SENDO 

ESTES IMPROCEDENTES, proceder à AVALIAÇÃO E VENDA JUDICIAL dos 

bens penhorados, praticando todos os demais atos necessários para 

satisfação integral do débito. ADVERTÊNCIAS: a) Em caso de nomeação 

de bens à penhora, deverá a parte devedora observar as disposições do 

art. 655 do CPC e apresentar documento comprobatório da propriedade e 

inexistência de ônus, bem como dar a estimativa do(s) valor do(s) 

mesmo(s). b) Deverá, ainda, a parte devedora, comparecer em cartório 

para assinar o termo de penhora e depósito, acompanhada do seu 

cônjuge, em se tratando de bem imóvel, no prazo de três (03) dias, a 

contar da sua intimação da aceitação do(s) bem(bens) pela parte credora, 

tudo sob pena de a nomeação ser declarada ineficaz e de a penhora se 

efetivar por oficial de justiça. VALOR DO DÉBITO, INCLUINDO CUSTAS E 

HONORÁRIOS: R$ 8.313,83 DESPACHO/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.” Rondonópolis - MT, 08 de novembro 

de 2018. Edson Dias Reis Juiz(a) de Direito(a) CERTIFICO ser autêntica a 

assinatura supra, do MM., Juiz desta Vara/Comarca, Dr. Edson Dias Reis. 

JEANNIE CARLA COSTA GONCALVES Gestora(a) Judiciário(a) SEDE DO 

2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34106100

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 338903 Nr: 2707-77.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDMILSON BEZERRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Marcio Dias Cunha - 

OAB:5391-MT

 I – Este magistrado irá realizar procedimento cirúrgico na data apaziguada 

para a sessão plenária, o que torna impossível sua realização.

II – Assim, redesigno para o dia 28 de novembro de 2018, às 09:00hs, 

sessão de julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

IV – Intimem-se as partes, testemunhas arroladas (em caso de não 

localização nas intimações anteriores, deverá ser intimada a parte que 

arrolou para indicar o endereço atual, em até 30 (trinta) dias antes da 

sessão, sob pena de prejuízo da prova), intimem-se em seguida os Srs. 

jurados.

V – Requisitem-se reforço policial.

VI – Intimem-se/Requisitem-se os réus e as partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 634702 Nr: 5988-02.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOMAR BATISTA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, ELZER CORDEIRO FERREIRA DE SOUZA - OAB:13259-CE

 I – Diante do teor da certidão retro, entendo prudente suspender o 

julgamento anteriormente designado. Até mesmo porque este juízo 

necessita de datas para designar outros julgamentos de réus presos e 

que se encontram nesta cidade, ou seja, julgamentos que ocorrerão 

certamente.

II – Intimem-se.

III – Confirmado o recebimento do réu nesta cidade, voltem-me para 

designar nova data para julgamento perante o Tribunal do Júri.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 674220 Nr: 6247-89.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE FERREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE BERGAMIN DE MOURA 

- OAB:348790

 (...) 3. Dispositivo. I – Afasto a preliminar arguida pela defesa, pelos 

motivos acima mencionados. II – INDEFIRO o pedido de revogação de 

prisão preventiva do acusado, vez que não houve alteração fática ou 

jurídica que embase o pedido. III – Confirmo o recebimento da denúncia e 

designo o dia 29 de novembro de 2018, às 14h15min, para a realização de 

audiência de instrução e julgamento. IV – Intimem-se/requisitem-se as 

testemunhas arroladas que residem nesta cidade. V – Expeçam-se as 

missivas para oitivar as testemunhas arroladas pela defesa. VI – 

Certifique-se Srª Gestora em qual comarca o réu se encontra e expeça 

missiva para cientificá-lo da data aprazada para realização da audiência 

instrutória. VII – Expeça-se o necessário para que seja promovida o 

recambiamento do réu. VIII – Quanto aos esclarecimentos ao Sr Perito, 

intime-se o Ministério Público para que apresente suas dúvidas, em 05 

dias. Após, remeta-as ao Sr. Perito para que preste os esclarecimentos 

em até 05 dias, sob as penas de lei. IX – Intime-se o Ministério Público e a 

defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 608598 Nr: 6473-07.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE MOURA AMANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11.134-MT, Mauro Marcio Dias Cunha - OAB:5391-MT

 Trata-se de ação penal movida em desfavor de Bruno de Moura Amancio. 

Após submissão do acusado perante julgamento em Plenário, fora 

condenado nos termos dos art. 121, §2, IV, do CP c/c art. 14 da Lei 

10.826/2003. Às fls. 392, fora proferida decisão determinando a 

destinação dos objetos apreendidos às fls. 131. Breve relato.

Analisando detidamente o feito, verifico que os objetos em comento, não 

foram apreendidos no inquérito policial que deu origem ao presente feito. 

Logo, inviável a destinação destes.

Ante ao exposto.

Decido:

 I – Chamo o feito à ordem para revogar a decisão de fls. 392.

II – Recebo o recurso de fls. 393/404, pois tempestivo.

III – Remetam-se os autos ao Ministério Público para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões.

IV – Por fim, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, 

com os mais sinceros elogios.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 641448 Nr: 2916-70.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER PORTO DE SOUZA, HENRIQUE 

GABRIEL DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAVO CLAUDIO LUVIAN - 

OAB:16715/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELLIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:20699-MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, 

MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11.834 MT

 Intimação do Dr. CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR para devolver os 

autos do processo no prazo de 24 (vinte quatro) horas, uma vez que se 

trata de feito com réu preso, sob pena de BUSCA E APREENSÃO, de 

PERDER O DIREITO À VISTA FORA DO CARTÓRIO, MULTA 

correspondente à metade do salário-mínimo e COMUNICAÇÃO à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 639038 Nr: 757-57.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRDL, RADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (..) 3. Dispositivo. I – Chamo o feito à ordem, a fim de revogar a decisão 

de fl. 701, no que tange ao recebimento do recurso. II – Outrossim, 

CONHEÇO dos embargos de declaração, vez que presentes os 

pressupostos de admissibilidade e lhe concedo provimento, para alterar a 

parte da sentença para os seguintes termos: [...] Do Concurso de Crimes: 

“Reconheço o concurso material, conforme dispõe o art. 69 do CP, vez 

que evidenciada a prática de condutas diversas visando atingir a bens 

jurídicos distintos, razão qual procedo com a somatória das penas 

impostas, chegando-se ao patamar de 20 (vinte) anos de reclusão e 40 

(quarenta) dias-multa, em relação ao acusado Bruno Rodrigues de Lara e 

19 (dezenove) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, no que 

concerne ao acusado Ronaldo Augusto de Carvalho”. [...] III – Ademais, 

RECEBO os recursos de fls. 670 e 684, pois são tempestivos, fl. 700. IV – 

Considerando que já foram apresentadas as razões, fls. 685/692 e 

693/699 e contrarrazões recursais (fls. 693/699 e 1118/1124), 

remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, com os mais 

sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 314477 Nr: 5705-57.2007.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISMAR RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michell José Giraldes 

Portela - OAB:10081

 1. Relatório.

 Trata-se de ação penal contra Denismar Ribeiro da Silva, pela suposta 

pratica de delito descrito no art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, II, CP, em 

concurso material de crimes, art. 69 do CP. Após regular instrução 

processual o réu foi pronunciado, fls. 155/157, a defesa apresentou 

recurso em sentido estrito, fls. 166/169v. É o relatório.

Hei de não receber o recurso apresentado pela defesa do réu Denismar 

Ribeiro da Silva, uma vez que ausente o requisito extrínseco de 

admissibilidade consubstanciado na tempestividade. Ressai da certidão de 

fl. 170 onde a defesa, fez carga dos autos em 10 de setembro de 2018. A 

peça de interposição recursal foi apresentada somente em 28 de 

setembro de 2018, ou seja, 18 (dezoito) dias após.

 Diante do exposto,

 Decido:

I – Ante o exposto, não recebo o recurso, negando-lhe seguimento, vez 

que intempestivo.

II – Certifique-se a coisa julgada.

III – Após, intime-se às partes para, em 05 (cinco) dias apresentar rol de 

testemunhas que desejam oitivar em Plenário, nos termos do art. 422 do 

CPP.

IV – Ao fim, voltem-me para designar sessão de julgamento perante o 

Tribunal do Júri.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 632889 Nr: 4619-70.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHAFAEL JEAN SALVADOR SIDLOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I – Compulsando os autos em epígrafe, vislumbro que o acusado desejou 

recorrer, fl. 438, para tanto, RECEBO o recurso, pois é tempestivo.

II – Considerando que já foram apresentadas as devidas razões recursais, 

fls. 453/467 e 494/505 e contrarrazões da defesa, fls. 472/488, 

remetam-se os autos ao Ministério Público para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões.

III – Por fim, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, 

com os mais sinceros elogios.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 664241 Nr: 12687-38.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE SOUZA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 I – Dada a coisa julgada da sentença de pronúncia, entendo necessário 

intimar as partes para que se manifestem quanto à fase do art. 422 do 

CPP.

 II – Remetam-se os autos ao Ministério Público para, em 05 dias, informe 

as testemunhas que deseja oitivar em plenário.

III – Após, intimem-se a defesa para, no mesmo prazo, informar as 

testemunhas que deseja oitivar em plenário.

IV – Por fim, voltem-me para designar sessão de julgamento.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 622259 Nr: 5321-50.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO ILTON DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18396

 Vistos etc.

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 de fls. 03-A e comprovantes de 

fls. 59 e 62, consoante certificado às fls. 70.

Assim, nos termos do art. 89, § 5° da Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado ADÃO ILTON DE JESUS.

Certifique-se se houve a restituição da CNH pertencente ao sentenciado. 

Em caso negativo, proceda-se à devida restituição, na forma da lei, 

expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 632272 Nr: 4177-07.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO GOMES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

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 de fls. 03-A e comprovantes de 

fls.65, consoante certificado às fls. 70.

Assim, nos termos do art. 89, § 5° da Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado PAULO GOMES LIMA.

Proceda-se à restituição do valor da fiança ao sentenciado, nos termos do 

art. 337 do CPP. Intime-se o sentenciado para indicar seus dados 

bancários. Desde já autorizo a expedição de alvará para liberação do 

valor objeto do depósito judicial.

 Certifique-se se houve a restituição da CNH pertencente ao sentenciado. 

Em caso negativo, proceda-se à devida restituição, na forma da lei, 

expedindo o necessário.

Nada mais havendo pendente, arquive-se, com as baixas necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 678806 Nr: 10389-39.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON DOUGLAS SANTOS DOURADO, 

JOSE HENRIQUE DA SILVA POSSIDONIO, DAVID DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES - OAB:3.402-B, 

THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - OAB:3402-B

 Vistos etc.

Em virtude do feriado municipal em comemoração ao aniversário de 

Rondonópolis/MT, REDESIGNO a audiência instrutória destes autos para o 

dia 12 de dezembro de 2018, às 13h30min.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 678806 Nr: 10389-39.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON DOUGLAS SANTOS DOURADO, 

JOSE HENRIQUE DA SILVA POSSIDONIO, DAVID DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES - OAB:3.402-B, 

THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - OAB:3402-B

 Intimação da Drª. Thelma Aparecida Garcia Guimarães, OAB/MT nº. 

3.402-B, e do Dr. Antônio Silveira Guimarães Júnior, OAB/MT nº. 15.694, 

para audiência de instrução e julgamento designada para o dia 12 de 

dezembro de 2018, às 13h30min, a ser realizada neste Juízo da 2ª Vara 

Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 680381 Nr: 11899-87.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEY DIAS SIZENANDES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Em virtude do feriado municipal em comemoração ao aniversário de 

Rondonópolis/MT, REDESIGNO a audiência instrutória destes autos para o 

dia 11 de dezembro de 2018, às 15h.

Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 624735 Nr: 7193-03.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS DE CASTRO FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Batista Rodrigues - 

OAB:18453 MT

 Vistos etc.

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 de fls. 03-A e certidão de fls. 65.

Assim, nos termos do art. 89, § 5° da Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado VINICIUS DE CASTRO FREITAS.

Por fim, considerando a extinção da punibilidade do acusado, necessário 

proceder-se à restituição da fiança recolhida (comprovante de fls. 26) na 

sua integralidade, notadamente porque o réu não foi condenado, tampouco 

teve quebrada a fiança. Assim, nos termos do artigo 337 do CPP, 

determino a restituição do valor integral da fiança.

 Intime-se o sentenciado para indicar os seus dados bancários. Em 

seguida, expeça-se alvará de liberação do valor objeto do depósito 

judicial.
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Após a efetiva restituição do referido valor, arquivem-se os presentes 

autos, procedendo-se as baixas e anotações de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 616765 Nr: 7473-08.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEILA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos em epígrafe, vislumbro que o período de prova foi 

superado e a ré cumpriu com as condições estabelecidas, conforme se 

observa ao controle de comparecimento de fls. 93 e 96 e certidão de fls. 

98.

Assim, nos termos do art. 89, § 5° da Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE da acusada ZEILA NUNES.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os presentes autos, procedendo-se as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 634187 Nr: 5592-25.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:5773

 Vistos etc.

Designo audiência de continuação para o dia 10 de abril de 2019, às 

14h45min, especificamente para o interrogatório do acusado.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para o fim requerido, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Caso declinados neste feito os atuais endereços das 

vítimas C. V. S. C. e S. C. de O., conclusos imediatamente para designação 

de depoimento especial das adolescentes, na forma da Lei n. 13.431/2017.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 630058 Nr: 2345-36.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilio Passos Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:MT 

18.145-A

 Vistos etc.

Diante da não intimação das testemunhas Aparecido Sergio da Silva e 

Luciana dos Santos (fl. 149), e da vítima Márcio da Conceição Santos (fl. 

156), não me resta alternativa senão redesignar o presente ato para o dia 

10 de abril de 2019, às 13h30min.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para o fim requerido, no prazo 

de cinco dias.

Se declinados nos autos os atuais endereços das testemunhas Aparecido 

Sergio da Silva e Luciana dos Santos e da vítima Márcio da Conceição 

Santos, autorizo desde já a expedição de mandados de intimação ou, se 

residirem em outras comarcas, cartas precatórias com a finalidade de 

procederem às suas inquirições. Desnecessária a expedição de 

mandados para a intimação das testemunhas de defesa, em face do 

compromisso acima assumido pela Defesa.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 643835 Nr: 4990-97.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCIELE MORETTI DE MELO 

- OAB:18.451 MT

 Vistos etc.

Defiro a juntada de procuração “ad judicia”, por parte da defesa.

Após a juntada da missiva de fl. 96, devidamente cumprida, declaro 

encerrada a instrução e determino seja concedido vista dos autos ao 

ministério público e, após intime-se a defesa para que apresentem seus 

memoriais finais, no prazo igual e sucessivo de cinco dias.

Em seguida, imediatamente conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 333904 Nr: 4719-98.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DARCY MÜLLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...)síntese do necessário.Volvendo os autos, verifico que assiste razão 

ao Defensor Público. Isso porque, inicialmente, a presente ação penal foi 

distribuída ao Juízo da Terceira Vara Criminal, onde a denúncia foi 

recebida e o feito tramitou por aproximadamente quatro anos, sendo 

redistribuído posteriormente ao Juízo da Primeira Vara Criminal e, na 

sequência, a este Juízo.Desse modo, apesar da mesma competência 

material das duas varas (Segunda e Terceira Criminal), nota-se que aquele 

juízo antecedeu a este na prática dos atos processuais, excluindo, 

consequentemente, a concorrência deste Juízo para tanto, de modo que 

impõe, no caso em exame, a aplicação do instituto da prevenção.No que 

tange à competência por prevenção, o artigo 83 do Código de Processo 

Penal dispõe o que segue: “Art. 83. Verificar-se-á a competência por 

prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente 

competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos 

outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, 

ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa (artigos 70, 

§ 3o, 71, 72, § 2o, e 78, II, c).”Desse modo, observando a prevenção 

havida, declino da competência para processar e julgar o presente feito 

em favor do Juízo da TERCEIRA VARA CRIMINAL desta comarca, nos 

termos dos artigos 69, inciso VI, e 83, ambos do CPP.Diante do teor da 

presente decisão, CANCELO a audiência designada para esta 

data.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 670341 Nr: 2807-85.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/MT

 Vistos etc.

Defiro a juntada do laudo pericial por parte do parquet, nos termos do 

artigo 231 do CPP.

Diante da oitiva das testemunhas e o interrogatório do acusado neste ato, 

declaro encerrada a instrução processual e mantenho os autos conclusos 

para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 682037 Nr: 13310-68.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HULIS DARLLIS DE SOUZA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103759/11/2018 Página 483 de 671



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Diante do cumprimento do ato deprecado, determino a sua devolução ao 

Juízo de origem, com as homenagens deste Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 680106 Nr: 11647-84.2018.811.0064

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ALBINO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO CARRATTE DE FARIA 

- OAB:39.737/GO

 CERTIFICO, que conforme contato telefônico ( 3411-5067) mantido com a 

Senhora Elisabeth Capote servidora da FUSMAT por ela me foi confirmado 

que foi agendado novo horário para o dia 14/11/2018, às 14h00min para 

realização do exame de insanidade mental do réu ADRIANO ALBINO DO 

NASCIMENTO. Assim sendo, expedi o necessário para realização do 

referido exame, inclusive encaminhando via e-mail bethcapote@gmail.com 

os quesitos das partes a ser respondido pelo médico psiquiátrio Dr. 

Antonio Castro Alves. É o que me cumpre certificar. Dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 656836 Nr: 6215-21.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SAVIO RODRIGUES DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBSON PEREIRA GUIMARAES 

- OAB:

 Vistos etc.

Designo audiência de continuação para o dia 10 de abril de 2019, às 

14h30min.

Expeça-se mandado de intimação para a testemunha Silvano Alves Silva, 

no endereço declinado acima pelo parquet.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 622259 Nr: 5321-50.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO ILTON DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18396

 Intimação da Dra.BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO, OAB nº. 18.396/MT, 

para tomar ciência da r. sentença de extinção de punibilidade de fls. 72.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 629033 Nr: 1586-72.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Da análise do processo, verifico que o réu Helio Ramos da Silva mudou de 

endereço sem comunicar a este juízo (fl. 99), e não compareceu a 

presente audiência e nem mesmo justificou a sua ausência, estando 

atualmente em local incerto e não sabido, motivo pelo qual decreto a sua 

revelia, nos termos do artigo 367 do CPP.

Diante da oitiva das testemunhas e decretada a revelia do acusado neste 

ato, declaro encerrada a instrução processual e determino seja concedida 

vista dos autos a Defensoria Pública para que apresente seus memoriais 

finais, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 670341 Nr: 2807-85.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/MT

 À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTE a 

denúncia para CONDENAR o acusado JOSÉ RAMOS DA SILVA como 

incurso nas penas dos artigos 12 da Lei n. 10.826/2003 e 28 da Lei n. 

11.343/2003, c/c 61, inciso I, na forma do 69, ambos 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 PREVISTO NO ARTIGO 12 DA LEI N. 10.826/2003No que 

tange à culpabilidade, deixo de valorar negativamente nesse ponto, pois 

os elementos consumadores do delito são normais à espécie.No que toca 

aos antecedentes criminais, considerando que a condenação criminal 

existente será utilizada para reconhecer a reincidência, deixo de valorar 

negativamente esse ponto.Quanto à conduta social, não há elementos nos 

autos que permitam aferi-la. O mesmo concluo quanto à personalidade do 

agente, pois a ação penal não reúne elementos de convicção que 

permitam realizar um juízo (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 677915 Nr: 9546-74.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARCIEL PORTO DA SILVA, LUCAS HENRIQUE 

PEREIRA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PAIVA BOROTTA - 

OAB:23181

 Vistos etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação aos acusados NARCIEL PORTO DA SILVA 

e LUCAS HENRIQUE PEREIRA BRITO para, querendo, apresentem resposta 

à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se constar que não 

apresentada à resposta no prazo legal, ou se os acusados não 

constituírem defensor, será nomeado defensor para oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar os acusados se 

eles pretendem constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhes um 

defensor público ou dativo para patrocinarem a sua defesa, e, neste caso, 

as razões pelas quais não terem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar os réus os seus endereços 

residencial e/ou comercial, onde poderão ser localizados para fins de 

futuras intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os requerimentos ministeriais constantes nos itens “2”, “4” e “5” da 

cota de acompanhamento à denúncia juntada às fls. 61/62 e, no que 

concerne ao item “3”, hei por indeferir, haja vista que os acusados 

encontram-se devidamente identificados por meio de seus prontuários 

civis (fls. 53/54 e 55/56).

Por fim, oficie-se a DEPOL, para que encaminhe a este Juízo o resultado 

da ordem de serviço n° 120/2018 de fl. 41.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 327097 Nr: 5124-71.2009.811.0064
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTINIANO FRANCISCO DOS SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 (...)À luz do fato e fundamentos acima delineados, com fundamento no 

artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, JULGO 

IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o acusado JUSTINIANO 

FRANCISO DOS SANTOS NETO das imputações deduzidas na exordial 

acusatória.Certificado o trânsito em julgado da presente sentença, 

oficie-se aos órgãos de registro criminal e arquive-se com as baixas e 

anotações pertinentes.Às providências.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 327097 Nr: 5124-71.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTINIANO FRANCISCO DOS SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Da análise do processo, verifico que o réu Justiniano Francisco dos 

Santos Neto mudou de endereço sem comunicar a este juízo (fl. 129), e 

não compareceu a presente audiência e nem mesmo justificou a sua 

ausência, motivo pelo qual decreto a sua revelia nos termos do artigo 367 

do CPP.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha Jairo Paulo Mello Maciel e 

Geire Ferreira de Souza, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Diante da oitiva da testemunha e decretada à revelia do acusado neste 

ato, declaro encerrada a instrução e mantenho os autos conclusos em 

gabinete para proferir sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 622259 Nr: 5321-50.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO ILTON DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18396

 Vistos em correição.

Trata-se de processo criminal que foi redistribuído a este juízo em 

fevereiro de 2018 a partir da ordem de serviço n° 001/2018/DF/ROO, a 

qual deu cumprimento à resolução n° 12/2017/TP do TJMT, de 23.11.2017, 

que redefiniu a competência das varas desta comarca, atribuindo a 2ª e 3ª 

varas criminais a competência para processar e julgar os delitos de 

trânsito.

Processo em ordem, retornem-se os autos ao cartório para que o(a) 

acusado(a) dê continuidade ao cumprimento do sursis processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 327097 Nr: 5124-71.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTINIANO FRANCISCO DOS SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, em correição.

 Dando prosseguimento ao feito, designo audiência de instrução e 

julgamento para 03 de 09 de 2018 às 15h10min.

 Intimem-se o(s) réu(s), a defesa, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes, para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 632272 Nr: 4177-07.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO GOMES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, em correição.

Trata-se de processo criminal que foi redistribuído a este juízo em 

fevereiro de 2018 a partir da ordem de serviço n° 001/2018/DF/ROO, a 

qual deu cumprimento à resolução n° 12/2017/TP do TJMT, de 23.11.2017, 

que redefiniu a competência das varas desta comarca, atribuindo a 2ª e 3ª 

varas criminais a competência para processar e julgar os delitos de 

trânsito.

Compulsando os autos, verifico que o réu aceitou as condições da 

suspensão condicional do processo (fls. 59/61) e vem cumprindo-as 

devidamente (fl. 04-v).

Diante disso, aguarde-se em cartório até o término do benefício.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 624615 Nr: 7108-17.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ALEXANDRE LIMA FRACASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 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 JOÃO PAULO DE LIMA FRACASSO 

como incurso na pena do art. 180, caput, do Código Penal.DOSIMETRIA DA 

PENANo que tange à culpabilidade, deve ser “entendida como 

circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao 

conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. 

Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 

21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da 

conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois 

os elementos consumadores do delito são normais à espécie. Quanto aos 

antecedentes criminais, diante da condenação existente em face do réu 

(ação penal/cód. 9435 – Vara Única de Guiratinga/MT – encartada (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 626193 Nr: 8260-03.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO HEITOR DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, impulsiono os autos intimando o Dr. ÂNGELO 

BERNARDINO DE MENDONÇA JÚNIOR OAB/MT 17.524, para apresentar 

Procuração com poderes específicos ao levantamento da fiança nos 

presentes autos, uma vez que não consta referido poder na procuração 

de fl. 44.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 678132 Nr: 9751-06.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR GONÇALVES DOS SANTOS FONTINELLI, 
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ALOSO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, JHONATHAN LEANDRO DA SILVA, LUAN 

HENRIQUE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública para que apresente resposta 

à acusação, no prazo legal, conforme postulado pelo Ministério Público no 

item III de fls. 275.Diante da impossibilidade de localização do acusado 

JHONATHAN no endereço constante nos autos, estando em local incerto 

ou não sabido, DETERMINO que se proceda à citação por edital do réu nos 

termos do art. 361 do CPP, conforme postulado pelo Parquet no item IV de 

fls. 275.Decorrido o prazo do referido edital, o que deverá ser certificado 

nos autos, caso o réu não apresente defesa, não compareça em juízo ou 

não constitua advogado, com fundamento no art. 366 do CPP, determino, 

desde já, a suspensão do processo e o curso no prazo prescricional, nos 

termos da súmula 415 do STJ.Ademais, analisando os elementos que 

instruem o processo, não verifico a necessidade de antecipar a produção 

de provas, porquanto inexistentes quaisquer dos fundamentos 

justificadores da medida excepcional.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Ciência ao Ministério Público.Intime-se, notifique-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 678132 Nr: 9751-06.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR GONÇALVES DOS SANTOS FONTINELLI, 

ALOSO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, JHONATHAN LEANDRO DA SILVA, LUAN 

HENRIQUE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 Com essas considerações, decreto a prisão preventiva de JHONATHAN 

LEANDRO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, o que faço com 

fundamento no artigo 312 do CPP, para garantir a ordem pública e 

aplicação da lei penal.Expeça-se o competente mandado de prisão em 

desfavor do denunciado, remetendo-se cópia às Autoridades 

Competentes.Ciência ao Ministério Público.Insira-se o mandado de prisão, 

a ser expedido, no Banco Nacional de Mandados de Prisão 

(BNMP).Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 679306 Nr: 10876-09.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO CARDOSO DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Wanderley 

Podadeiro, Claudivan Rodrigues dos Santos, Fabiano Marconi, e Isaac 

Souza Braga, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

 Diante da dispensa de inquirição das testemunhas, bem como, do 

interrogatório do réu, declaro encerrada a instrução processual.

Mantenham-se os autos conclusos para prolação de sentença.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 681020 Nr: 12515-62.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAUANE GOMES BARBOSA DE SOUZA 

GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, Telma Aparecida Garcia 

Guimarães - OAB:3.402-B

 Autos nº 12515-62.2018.811.0064 – Cód. 681020

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pela ré KAUANE GOMES 

BARBOSA DE SOUZA GAMA, 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 27.11.2018, às 13h40min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 678726 Nr: 10318-37.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DA SILVA PIMENTEL, DARCI 

RODRIGUES PIMENTEL NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas/vítimas Ana Flávia 

Ferreira da Costa, Karla Janaina Morais de Oliveira, Maria da Conceição 

Honório Souza, e testemunha José Ferreira da Silva Neto, para que surtam 

seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da ausência das vítimas Adailson Aparecido Rocha Pimentel, Valdir 

Farias Rodrigues, Elaine Farias, e Giovana, restou prejudicada a presente 

solenidade, sendo assim, designo audiência de continuação para o dia 14 

de novembro de 2018, às 14h40min.

Intimem-se novamente as vítimas Adailson Aparecido Rocha Pimentel, 

Valdir Farias Rodrigues, Elaine Farias, e Giovana.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 629783 Nr: 2100-25.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WIGNER RAMOS DA SILVA, THAIRONE DA 

SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Na presente audiência compareceu o réu Thairone da Silva Almeida, 

informando que mudou de endereço e atualizou junto à defensoria pública, 

razão pela qual REVOGO a DECRETAÇÃO DA REVELIA anteriormente 

aplicada ao réu.

Homologo a desistência de inquirição da testemunha Erison Lourenço, 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição da testemunha, bem como, dos interrogatórios dos 

réus, declaro encerrada a instrução processual e passo a proferir 

sentença:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 639951 Nr: 1516-21.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 1516-21.2016.811.0064 – Cód.639951

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do réu LUIZ 

CARLOS DA SILVA CONCEIÇÃO à fl. 89, ante a certificação de sua 

tempestividade (fl. 90), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 97/103), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 674549 Nr: 6548-36.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEMERSON PEREIRA DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 (...)CERTIFICADO nos autos pelo Gestor Judicial.O recuperando ficou 

ciente das condições que deverá cumprir e declarou que se compromete 

em fazê-las rigorosamente. Elabore-se um cálculo de pena, intimando as 

partes para manifestação acerca do referido cálculo. Após voltem os 

autos conclusos para homologação.Deverá o recuperando portar cópia 

desta decisão bem como documento de identidade para apresentar 

quando solicitado.Encaminhe-se uma cópia do presente termo ao 

recuperando.Fica o condenado obrigado a comparecer em Juízo no prazo 

de 48 horas para apresentar comprovante de endereço 

atualizado.Oficie-se à unidade gestora da monitoração das tornozeleiras 

eletrônicas, comunicando acera desta decisão.Recolham-se os eventuais 

mandados de prisão expedidos nos autos.Expeça-se o ALVARÁ DE 

AUTORIZAÇÃO de saída para cumprimento da pena em regime 

SEMIABERTO, se por outro motivo não estiver preso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 629783 Nr: 2100-25.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WIGNER RAMOS DA SILVA, THAIRONE DA 

SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Isto posto, com arrimo nos fundamentos alhures descritos, julgo 

procedente a ação penal e condeno os réus Wigner Ramos da Silva, 

brasileiro, convivente, nascido em 22/03/1993, natural de Rondonópolis, 

filho de Maria de Lurdes Ramos da Silva, e Thairone da Silva Almeida, 

brasileiro, convivente, nascido em 15/06/1993, natural de Alto Garças-MT, 

filho de Flaviano S. Almeida e Noemia Alves da Silva, pela prática do crime 

descrito no art. 14, da Lei 10.826/03.Considerando que as circunstâncias 

do art. 59 são favoráveis ao réu Wigner Ramos da Silva, fixo a pena no 

mínimo legal de 02(dois) anos de reclusão.Presente se faz a atenuante da 

confissão, contudo, por força da súmula 231 do STJ não é possível 

reduzir a pena imposta.Não existem circunstâncias agravantes. Fazem-se 

ausentes causas de aumento e diminuição, portanto, fica a pena final em 

02 (dois) anos de reclusão.Fixo o regime aberto para o cumprimento da 

pena.Condeno ainda o réu ao pagamento de trinta dias multa fixadas no 

mínimo legal.Substituo a pena imposta por duas restritivas de direitos a 

serem fixadas pelo juízo da execução penal.Considerando que as 

circunstâncias do art. 59 são favoráveis ao réu Thairone da Silva Almeida, 

fixo a pena no mínimo legal de 02(dois) anos de reclusão.Presente se faz 

a atenuante da confissão, contudo, por força da súmula 231 do STJ não é 

possível reduzir a pena imposta.Não existem circunstâncias agravantes. 

Fazem-se ausentes causas de aumento e diminuição, portanto, fica a 

pena final em 02 (dois) anos de reclusão.Fixo o regime aberto para o 

cumprimento da pena.Condeno ainda o réu ao pagamento de trinta dias 

multa fixadas no mínimo legal.Substituo a pena imposta por duas restritivas 

de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução penal.Concedo aos 

réus a possibilidade de recorrerem da sentença em liberdade.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se realizando e expedindo o necessário. 

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677826 Nr: 9468-80.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RENATO DA SILVA TOMAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 (...)CERTIFICADO nos autos pelo Gestor Judicial.O recuperando ficou 

ciente das condições que deverá cumprir e declarou que se compromete 

em fazê-las rigorosamente. Elabore-se um cálculo de pena, intimando as 

partes para manifestação acerca do referido cálculo. Após voltem os 

autos conclusos para homologação.Deverá o recuperando portar cópia 

desta decisão bem como documento de identidade para apresentar 

quando solicitado.Encaminhe-se uma cópia do presente termo ao 

recuperando.Fica o condenado obrigado a comparecer em Juízo no prazo 

de 48 horas para apresentar comprovante de endereço 

atualizado.Oficie-se à unidade gestora da monitoração das tornozeleiras 

eletrônicas, comunicando acera desta decisão.Recolham-se os eventuais 

mandados de prisão expedidos nos autos.Expeça-se o ALVARÁ DE 

AUTORIZAÇÃO de saída para cumprimento da pena em regime 

SEMIABERTO, se por outro motivo não estiver preso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 630648 Nr: 2837-28.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIVALDO ALVES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DENIVALDO ALVES DE BARROS, Cpf: 

55929532168, Rg: 9707400004, Filiação: Onivaldo Paes de Barros e 

Devanir Alves de Barros, data de nascimento: 06/02/1974, brasileiro(a), 

natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), mecânico, Telefone 3421-1631. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...) Diante do exposto, o Ministério Público Estadual 

denuncia GEOVANE DA SILVA BARBOSA como incurso nos arts. 303, 

caput (2 vezes), e 306, caput, ambos da Lei nº 9.503/97(...)

Despacho: Autos nº 2837-28.2015.811.0064 – Cód. 630648Vistos.Diante 

do aporte de dois novos endereços do réu, conforme documento em 

anexo, determino a nova tentativa de citação pessoal, nos termos da 

decisão de fls. 33.Restando infrutífera as diligências, desde já defiro o 

requerimento do Ministério Público acostado às fls. 57, pelo que determino 

a citação do acusado por edital, nos termos do art. 361 do CPP, 

consignando que, não comparecendo aos autos, nem constituindo 

advogado, “ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 

prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das 

provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 

preventiva, nos termos do disposto no art. 312.” (art. 366 do CPP).Feita a 

citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias informe 

se o réu encontra-se segregado em alguma unidade prisional do 

estado.Atendidas as diligências, retornem os autos conclusos para 

aplicação do contido no art. 366, do CPP.Às providências. 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, Erika Priscila de Abreu 

Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 08 de novembro de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 640040 Nr: 1600-22.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GEOVANE DA SILVA BARBOSA, Cpf: 

10770270441, Rg: 2965330-4, Filiação: Maria Benedita da Silva e 

Genivaldo da Silva Barbosa, data de nascimento: 30/07/1992, brasileiro(a), 

natural de Capela-AL, casado(a), aux. de produção, Telefone (66) 

9958-8819. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...) Diante do exposto, o Ministério Público Estadual 

denuncia GEOVANE DA SILVA BARBOSA como incurso nos arts. 303, 

caput (2 vezes), e 306, caput, ambos da Lei nº 9.503/98 (...)

Despacho: Autos nº 1600-22.2016.811.0064 – Cód. 640040Vistos.Defiro o 

requerimento do Ministério Público, pelo que determino a citação do 

acusado por edital, nos termos do art. 361 do CPP, consignando que, não 

comparecendo aos autos, nem constituindo advogado, “ficarão 

suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz 

determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, 

se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 

312.” (art. 366 do CPP) (...) Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Erika Priscila de Abreu 

Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 08 de novembro de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 634167 Nr: 5573-19.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIO PEREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

02335652133, Rg: 97646, Filiação: Manoel Pereira dos Santos e Maria Ana 

dos Santos, data de nascimento: 07/03/1980, natural de Rondonópolis-MT, 

solteiro(a), torneiro mecânico, Telefone (66) 9608-1521. 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: (...) Ante o exposto, e por tudo que mais consta no 

incluso procedimento, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela 

Promotora signatária oferece a presente DENÚNCIA contra MÁRCIO 

PEREIRA DOS SANTOS, como incurso nas sanções do art.303, caput da 

Lei nº 9.503/1997(...)

Despacho: Vistos.Defiro o requerimento do Ministério Público, pelo que 

determino a citação do acusado por edital, nos termos do art. 361 do CPP, 

consignando que, não comparecendo aos autos, nem constituindo 

advogado, “ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 

prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das 

provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 

preventiva, nos termos do disposto no art. 312.” (art. 366 do CPP).Feita a 

citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias informe 

se o réu encontra-se segregado em alguma unidade prisional do estado.

(...) Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Erika Priscila de Abreu 

Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 08 de novembro de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 644119 Nr: 5223-94.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DA SILVA BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS DA SILVA BRANCO, Cpf: 

01672195101, Rg: 184.032.3-9, Filiação: José Carlos de Almeida Branco e 

Maria Auxiliadora Costa Branco, data de nascimento: 10/03/1986, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), pintor. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...) Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL denuncia CARLOS DA SILVA BRANCO como incurso no artigo 

306, capu, da Lei Federal nº 9.503/97(...)

Despacho: Vistos.Defiro o requerimento do Ministério Público, pelo que 

determino a citação do acusado por edital, nos termos do art. 361 do CPP, 

consignando que, não comparecendo aos autos, nem constituindo 

advogado, “ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 

prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das 

provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 

preventiva, nos termos do disposto no art. 312.” (art. 366 do CPP).Feita a 

citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias informe 

se o réu encontra-se segregado em alguma unidade prisional do estado.

(...) Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Erika Priscila de Abreu 

Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 08 de novembro de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 636783 Nr: 7735-84.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado GILSON DA SILVA 

RODRIGUES para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 

10 (dez) dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no 

prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, será nomeado 

defensor para oferecê-la.
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Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 636783 Nr: 7735-84.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

Tratando-se de réu(s) solto(s), cuja citação pessoal restou infrutífera (fl. 

95) e, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 362 do Código 

de Processo Penal, determino a citação por edital do(s) acusado(s) nos 

termos do art. 361 do CPP.

Decorrido o prazo do referido edital, o que deverá ser certificado nos 

autos, caso o(s) réu(s) não apresente(em) defesa, não compareça(m) em 

juízo ou não constitua(m) advogado, com fundamento no art. 366 do CPP, 

determino, desde já, a suspensão do processo e o curso no prazo 

prescricional, pelo prazo de 20 anos, nos termos da súmula 415 do STJ.

Por fim, depois de decorrido o prazo da intimação do edital e caso o 

acusado não apresente resposta à acusação, venham-me os autos 

conclusos para deliberar sobre o pedido de prisão preventiva formulado 

pelo Ministério Público.

Cumpre-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 679419 Nr: 10989-60.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSELINO DE SOUZA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA 

CAVALCANTE DA SILVA - OAB:3.448-MT, Luis Augusto Pereira da 

Silva - OAB:19.456-MT

 Autos nº 10989-60.2018.811.0064 – Cód. 679419

Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder à 

inquirição da testemunha SD PM CARVALHO para o dia 23.11.2018, às 

14h35min.

Requisite-se a testemunha, intime-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública para que compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 681687 Nr: 13055-13.2018.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAQUIM ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER RAVAZZI CALIXTO 

DA SILVA - OAB:7.972-B

 Recolham-se os eventuais mandados de prisão expedidos nos 

autos.Expeça-se o ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA para 

cumprimento da pena em regime ABERTO em favor do recuperando, se 

por outro motivo não estiver preso.Juntem-se as informações prestadas, 

requisitadas pelo Excelentíssimo Relator, referentes ao HABEAS CORPUS 

Nº 1212518-95.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara Criminal - Comarca de 

Rondonópolis/MT - Autoridade Coatora: Juízo da Segunda Vara Criminal de 

Cuiabá/MT - Impetrante: Cléber Calixto da Silva – Paciente: Eliaquim de 

Almeida.Encaminhe-se via Malote Digital (Provimento nº 07/2011-CGJ), o 

ofício expedido, bem como as cópias necessárias, juntando-se aos autos 

o respectivo recibo de envio.Por fim, em respeito ao principio da celeridade 

processual, consigno que foi elaborado calculo de pena neste gabinete 

(anexo), devendo abrir vistas a Defesa e ao Ministério Publico para as 

devidas manifestações.Não havendo impugnação ao calculo o estado-juiz 

homologa de plano, aguardando-se em cartório o cumprimento de pena, ou 

eventual requerimento, ou juntada de recurso proveniente do e. Tribunal 

de Justiça, que justifique nova conclusão dos autos.Às 

providencias.Ciência ao Ministério Publico e a Defesa.Expeça-se o 

necessário. Intime-se, cumpra-se com URGÊNCIA.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 678146 Nr: 9765-87.2018.811.0064

 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): CRISTIANE LEOPOLDINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19275

 Intimação do advogado da ré para, no prazo legal, apresentar defesa 

prévia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 671702 Nr: 4059-26.2018.811.0064

 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): MAYCON DOUGLAS SANTOS DOURADO, 

WEVERTON DOS SANTOS MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, Thelma Aparecida Garcia 

Guimaães - OAB: 3.402, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES - 

OAB:3.402-B

 (...) 3. Dispositivo. JULGO PARCIALENTE PROCEDENTE a denúncia para 

ABSOLVER o réu WEVERTON DOS SANTOS MENDONÇA, qualificado nos 

autos, das imputações referentes ao art. 33, caput da Lei 11.343/06, e o 

faço com fulcro no art. 386, inc. IV do CPP. Por outro lado, em relação ao 

réu MAYCON DOUGLAS SANTOS DOURADO, procedo com a 

DESCLASSIFICAÇÃO do delito, com respectiva extinção da punibilidade 

por cumprimento de pena análoga, pelo tempo de prisão ocorrido. 

Expeça-se, em favor do réu Maycon, o competente alvará de soltura, se 

por outro motivo não estiverem presos. Determino o levantamento do valor 

apreendido, bem como a restituição dos objetos lícitos apreendidos. 

Intime-os para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar conta a ser 

depositado o valor, bem como proceder com a retirada de seus bens, sob 

pena de perdimento ao Estado de Mato Grosso, mais precisamente ao 

Fundo Estadual de Combate ao Entorpecente. Transcorrido o prazo e não 

havendo manifestação, desde já DETERMINO o levantamento do valor 

apreendido, em favor do Estado de Mato Grosso - Fundo Estadual sobre 

Drogas - FUNESD/MT. Após a coisa julgada, arquive-se com as devidas 

cautelas de estilo. Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 669974 Nr: 2476-06.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ROCHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:OAB/MT 11.834

 I – Recebo o recurso de apelação, interposto à fl. 194, pois tempestivo.

II – Intime-se a defesa para, em 08 (oito) dias, apresentar as razões 

recursais.

III – Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para, no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões.

IV – Por fim, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, 

com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 670485 Nr: 2932-53.2018.811.0064

 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): EDIMAR HENRIQUE DE OLIVEIRA, VILMAR 

FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAM DEWIS CASTELLO 

AMARAL - OAB:15832/MS, ADAM DEWIS CASTELLO AMARAL - 

OAB:OAB/MS 15832, ARY DA COSTA CAMPOS - OAB:16.944

 I – Recebo o recurso de fls. 395/412, pois é tempestivo.

II – Remetam-se os autos ao Ministério Público para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões.

III – Por fim, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, 

com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 335520 Nr: 6336-93.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDETE NELSI SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Mello dos Santos 

- OAB:9.550

 Considerando que decorreu o prazo para manifestação da defesa fls. 

218, faz-se necessário que se proceda nova intimação do causídico 

constituído para apresentar a referida defesa.

Diante do exposto,

Decido:

I – Intime-se o advogado da acusada para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar manifestação, bem como, informar os endereços atuais e 

corretos, conforme certidões de fls. 214/221/223. Advertindo-o que, 

constatada a ausência injustificada da peça cabível, será oficiado o 

Conselho de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e declarado 

o réu indefeso.

II – Transcorrido o prazo supra e não sendo apresentada a referida peça, 

intime-se o réu para, no prazo de 03 (três) dias, constituir novo defensor 

para patrocinar sua defesa nos autos, sob pena de ser nomeado 

Defensor Público.

III – Decorrido o prazo, e não sendo constituído novo (s) advogado (s), 

remetam-se os autos à Defensoria Pública para apresentação da defesa 

no prazo de lei.

IV – Após, voltem-me para deliberar quanto aos requerimentos da defesa 

e designar audiência de instrução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 611161 Nr: 1483-36.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELICIANA SANTANA GARCIA, FABIANO DE 

OLIVEIRA GALHARDO, ERICA BRUNA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 I – Defiro a substituição da testemunha Edson Alves Feitosa, por SGT 

Arend, que está lotado no 3º Pelotão da Cidade de Itiquira/MT, conforme 

requerido em fls. 216.

II – Expeça-se carta precatória à Comarca de Itiquira/MT, para a oitiva da 

testemunha SGT Arend.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 333152 Nr: 3964-74.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO BARBOSA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:13.075

 I – Considerando que o causídico, Dr. Arionaldo Madeira Costa OAB/MT 

13.075-0, devidamente intimado para apresentar alegações finais (fls. 

190/191), quedou-se inerte, oficie-se ao Tribunal de Ética da OAB/MT para 

providências cabíveis.

II – Intime-se o réu Cláudio Barbosa Pereira para, no prazo de 10 (dez) 

dias, constituir novo defensor para patrocinar sua defesa nos autos, 

cientificando-o de que sua inércia importará na nomeação de um Defensor 

Público.

III – Decorrido o prazo, e não sendo constituído novo advogado ou 

apresentado os memoriais, remetam-se os autos à Defensoria Pública 

para apresentação das alegações finais.

IV – Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 657030 Nr: 6393-67.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX COSTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT, Yclen Eduardo Soares dos Santos - OAB:22.287/O

 Considerando que encontra-se pendente de julgamento o Conflito 

Negativo de Competência de nº 1008971-47.2018.8.11.0000, suscitado 

pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública em 

relação a esta Vara Especializada em Entorpecentes, ambas desta 

Comarca, o qual discute acerca da competência para processar e julgar o 

delito de posse de entorpecente, que se trata de crime de menor potencial 

ofensivo, a fim de evitar decisões conflitantes e contraditórias:

 I – Suspendo o trâmite do presente feito.

II – Retornem os autos ao cartório até final do julgamento do conflito de 

competência citado.

III – Após, voltem-me para deliberar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 671216 Nr: 3602-91.2018.811.0064

 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): CARLOS EDUARDO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I – Recebo o recurso de fl. 128, pois é tempestivo.

II – Intime-se a defesa, para, em 08 (oito) dias, apresentar as razões 

recursais.

III – Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para, no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões.

IV – Por fim, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, 

com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 679851 Nr: 11409-65.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINEILTON MENDES DA SILVA, VALDIR VIEIRA 
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DE SOUSA NETO, ANA PAULA DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, Thelma Aparecida Garcia 

Guimaães - OAB: 3.402

 (...) 3. Dispositivo. I – Autorizo a realização de degravação e quebra de 

sigilo do aparelho celular apreendido na posse dos indiciados, ou 

equivalente das mensagens integrais no celular do investigado (Aparelho 

celular Samsung, cor preta, IMEI 354604080185367; Aparelho celular 

Samsung, cor Rosa, IMEI 353313098226244 e do Aparelho celular 

Samsung, cor Dourada IMEI 353111074297217) no WhatsApp, Telegram, 

Kik, Skype, SnapChat, Facebook Mensenger, GoSMS Pro, Im+, WeChat, 

BBM, Viber, dentre outros aplicativos e outras redes sociais daquele com 

outros interlocutores, assim como em agendas, ligações recebidas, 

efetuadas, perdidas, mensagens SMS e equivalentes entre outras, nos 

eventuais celulares. II – Notifiquem-se os acusados para, em 10 dias, 

apresentar defesa escrita, devendo ser questionados se possuem 

advogado constituído e condições de constituir um; em caso negativo, fica 

desde já nomeado o Defensor Público atuante nesta vara, devendo ser 

intimados para apresentar defesa, independentemente de nova decisão. 

(..) V – Outrossim, DETERMINO seja procedida a identificação criminal dos 

acusados Cineilton Mendes da Silva e Valdir Vieira de Sousa Neto. 

Oficie-se a Gerência de Identificação, desta comarca, para no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder a identificação supracitada, inclusive por meio de 

grafotécnico e fotográfico, bem como, realizar o confronto das 

impressões digitais dos acusados com aquelas eventuais existentes no 

banco de dados da Secretaria de Segurança Pública. VI - No mais, 

autorizo desde já a imediata incineração das drogas apreendidas, 

devendo ser mantido porção suficiente e necessária para a realização do 

laudo de constatação definitivo, para tanto, deverá a autoridade policial se 

atentar para as disposições dos §§ 4º e 5º do art. 50 lei n.º 11.343/06 e 

efetuada a destruição das drogas e lavrado o auto circunstanciado, 

certificando-se neste a destruição total realizada, dê-se ciência ao 

Ministério Público. VII – Apresentada a peça de defesa voltem-me 

conclusos para deliberar quanto ao recebimento da denúncia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 672285 Nr: 4549-48.2018.811.0064

 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): LEANDRO SILVA SOUZA, BORIS SACAROV 

SOFTOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA - OAB:16.330-MT, FERNANDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.924-MT

 I – Recebo os recursos de fls. 213 e 214/240, pois são tempestivos.

II – Intime-se a defesa do acusado Boris Sacarov Softov, para, em 08 

(oito) dias, apresentar as razões recursais.

III – Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para, no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões.

IV – Por fim, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, 

com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 676499 Nr: 8305-65.2018.811.0064

 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): LUKY HANDER FERNANDES OSSUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:17793

 Trata-se de ação penal pelo meio do qual foi denunciado Luky Hander 

Fernandes Ossuna, pela prática, em tese dos crimes tipificados nos 

artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal, 

ocorrido em 13 de junho de 2018. Destarte, o acusado foi preso em 

flagrante de delito, o qual foi convertida em prisão preventiva, fls. 47/50, 

em seguida, por meio de advogada constituída, foi requerido a substituição 

da prisão preventiva por prisão domiciliar e em caso do não acolhimento 

pela internação compulsória, fls. 58/73. Com vistas dos autos, o Ministério 

Público manifestou pelo indeferimento do petitório, bem como pela 

manutenção da custódia cautelar, fls. 75/76. Às fls. 85/88, foram 

apresentados os quesitos pela defesa. É o relatório.

 Diante do exposto,

 Decido:

 I – Ante a apresentação dos quesitos da defesa, fls. 85/88, remetam-se 

os autos ao Ministério Público para apresentação das perquirições, no 

prazo, de 05 (cinco) dias, impreterivelmente.

II – Ademais, oficie-se novamente a Secretaria Municipal de Saúde, desta 

Comarca, para providenciar, com urgência, o agendamento no Sistema 

Único de Saúde (SUS), com o objetivo do réu ser submetido à perícia 

médica, bem como, seja realizado os exames necessários e o relatório 

técnico, o qual deve estar acompanhados dos quesitos. No mais o perito 

deverá esclarecer as atuais condições de saúde do acusado e se a 

manutenção no cárcere oferece risco.

III – Elaborado relatório técnico, remetam-se os autos ao Ministério Público, 

para manifestar-se.

 IV – Por fim, em consulta ao Sistema Apolo, vislumbra-se que o acusado 

foi devidamente notificado, para tanto, intime-se o causídico constituída 

para apresentar a defesa preliminar em face do acusado.

 V – Após, voltem-me conclusos, para demais deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 605727 Nr: 3531-02.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO RODRIGO DE SOUSA SILVA, 

RAFAEL FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Borges Júnior - 

OAB:

 (...) 3. Dispositivo. JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR os 

réus SEBASTIÃO RODRIGO DE SOUSA SILVA e RAFAEL FERREIRA DA 

SILVA, como incursos nas sanções do artigo 33, caput, c/c art. 35, ambos 

da Lei 11.343/06. (..) (...) (...) 3.9. Da decretação da Prisão. Considerando 

a presente decisão, qual reconhece que a autoria dos crimes de tráfico de 

drogas e associação para tal finalidade recaem sobre os condenados, 

bem como diante do quantum da pena imposta, somado ao fato de que 

após o presente procedimento, ambos já cometeram outras infrações 

penais, inclusive o réu Sebastião fora condenado por 03 (três) crimes 

patrimoniais (roubo), verifico a necessidade de que sejam recolhidos ao 

cárcere, até mesmo para que a ordem pública e a execução do crime em 

espeque sejam resguardados, razão qual DECRETO a prisão preventiva 

de Sebastião Rodrigo de Sousa Silva e Rafael Ferreira da Silva. Expeça-se 

o necessário mandado de prisão com o registro no banco de dados 

mantido pelo CNJ. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 605727 Nr: 3531-02.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO RODRIGO DE SOUSA SILVA, 

RAFAEL FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Borges Júnior - 

OAB:

 I – Presto, nesta data por ofício, (146/2018 – GAB), as informações 

requisitadas.

II – Baixo os autos acompanhados do ofício de informações.

III – Recebo o recurso de fls. 243/256, pois tempestivo.

IV – Extraiam-se as devidas guias provisórias da pena.

V – Remetam-se os autos ao Ministério Público para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões.

VI – 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
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 684180 Nr: 15178-81.2018.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO GERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA CRISTINA DOS SANTOS, MADSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 15178-81.2018.811.0064 (Código 684180)

Vistos etc.

Trata-se de GUARDA COMPARTILHADA C/C OFERTA DE ALIMENTOS E 

REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

DE URGÊNCIA proposta por MARCOS ANTÔNIO GERALDO em desfavor M. 

A dos S. G. e RENATA CRISTINA DOS SANTOS.

 Insta consignar que, a petição inicial não está adequada às 

determinações contidas no Artigo 319, II, do Código de Processo Civil, 

tendo em vista que não consta na exordial a qualificação da parte 

requerida Renata Cristina dos Santos.

Diante disso, intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias (Artigo 321, do CPC), atendendo as disposições contidas 

nos Artigos 76, caput e 319, II do Código de Processo Civil, sob pena de 

indeferimento, nos termos do Artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Sem prejuízo, considerando que há nos autos oferta de alimentos para a 

menor M. A dos S. G, faculto para que o requerente informe se irá efetuar 

os pagamentos mediante recibo ou informe a conta bancaria em que será 

depositado os respectivos valores.

 Após, decorrido o prazo e de tudo certificado, voltem-me os autos 

conclusos.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 07 de novembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 635010 Nr: 6224-51.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO ALENCASTRO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - OAB:5205

 Código: 635010

Vistos etc.

 Inobstante os memoriais da defesa apresentado às fls. 79/84, contudo, 

consigno que a defesa a apresentou os memoriais antes no digno 

Promotor de Justiça.

Dessa forma, dê-se vista dos autos à defesa do acusado para ratificação 

e/ou apresentação de novos memoriais.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se, intimando-se o advogado Leonardo Paiva Borotta, inscrito na 

OAB sob o nº 23.181.

Rondonópolis, 30 de Outubro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 633297 Nr: 4928-91.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZEIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20.235 MT

 Código 633297

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 127/128) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 13/11/2018, às 

15h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 04 de outubro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 633297 Nr: 4928-91.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZEIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20.235 MT

 Código 633297

Vistos em correição.

Defiro a cota ministerial de fls. 125.

Com efeito, nomeio a nomeação a Defensoria Pública Estadual, como 

curador especial para patrocinar a defesa do acusado Ozeias da Silva.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 02 de agosto de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 633297 Nr: 4928-91.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZEIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20.235 MT

 Código 633297

 Vistos etc.

Considerando o teor da certidão de fls. 123, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 08 de junho de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 634246 Nr: 5645-06.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO RUFINO BORGES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REGINALDO RUFINO BORGES, Cpf: 

53189060100, Rg: 599087, Filiação: Cleide Pires Borges e Antônio Rufino 

Borges, data de nascimento: 06/08/1967, brasileiro(a), natural de 

Guaira-SP, solteiro(a), vaqueiro, Telefone 8114-6360. 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. O acusado fica ciente de que poderá recorrer da 

sentença, nos termos do item 7.14.2 da CNGC/MT..

Sentença: ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado 

REGINALDO RUFINO BORGES, pela prática da contravenção penal 

descrita no Artigo 21, do Decreto-Lei n° 3.688/41 c/c Artigo 5º, I da Lei 

11.340/2006A seguir, passo à dosimetria da pena.Atento ao princípio e 

garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, 

XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do 

acusado:DA CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO (ARTIGO 21 DO 

DECRETO-LEI 3.688/41). A pena prevista é prisão simples, de 15 (quinze) 

dias a 03 (três) meses.Em cumprimento às diretrizes emanadas do art. 59 

do Código Penal, passo a dosar a pena: I - Verifica-se que a culpabilidade 

do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato 

cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que 

teve.II – No tocante aos antecedentes, o acusado os ostenta, conforme se 

verifica às fls. 43 e 45.III – Em relação à conduta social e personalidade do 

acusado não há dados para análise e laudo específico.IV – No que tange 

ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que agrediu a vítima sem 

qualquer incitação aparente, demonstrando a banalidade da ação.V - As 

circunstâncias são inerentes ao tipo penal.VI – As consequências são 

graves, vez que a vítima foi obrigada a registrar a Boletim de Ocorrência, 

além de lhe causar transtornos e angústias de toda ordem.VII – Quanto ao 

comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da 

conduta criminosa.Diante da análise das circunstâncias judiciais, 

sopesando-as uma a uma, sendo desfavorável ao agente, a pena-base 

deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 25 (vinte e cinco) dias 

de prisão simples.Passando à segunda fase da dosimetria da pena, 

reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea 

“f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente 

doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 

11.340/2006.Diante disso, agravo em 15 (quinze) dias a pena do 

acusado.Consigno que não existem circunstâncias atenuantes a serem 

reconhecidas. Diante disso, a pena intermediária a que se chega, na 2ª 

fase da dosimetria, é a de 01 (um) mês e 10 (dias) de prisão simples.Na 

terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem 

causas de aumento e/ou diminuição da pena.Pelos motivos acima 

expostos, fixo em definitivo a pena em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de 

prisão simples. ISTO POSTO, CONDENO o acusado REGINALDO RUFINO 

BORGES, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (mês) e 10 (dez) 

dias de prisão simples pela contravenção penal de vias de fato (Artigo 21 

Lei de Contravenções Penais), em regime inicial aberto (Artigo 33, caput 

c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do 

Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento 

oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.Cumpre salientar que 

torna-se impossível a aplicação isolada de pena de multa ante ao contido 

no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que veda a conversão da pena em 

pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em 

penas de pagamento de cestas básicas.Não se aplica, ainda, a 

substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos 

(Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo 

Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido 

mediante violência e grave ameaça.Verifica-se ainda, a impossibilidade da 

suspensão condicional da pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, 

visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal 

benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, 

desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do 

benefício.Ademais, FIXO o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de 

reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 

387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior 

Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1643051/MS, referente ao 

Tema: 983 , bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso , em consonância com o parecer ministerial de fls. 06. Em 

observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de Processo 

Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, verifica-se que 

estão claramente ausentes os requisitos da prisão preventiva a justificar a 

medida extrema de constrição da liberdade, ainda que sob a modalidade 

domiciliar, uma vez que é notória a contradição entre o cumprimento da 

pena em regime ABERTO e a manutenção ou decretação da prisão 

cautelar/domiciliar, submetendo o réu a regime mais grave de restrição de 

liberdade do que o previsto na sentença condenatória, o que fere aquilo 

que a doutrina convencionou chamar de princípio da homogeneidade (na 

verdade, proporcionalidade).Sem condenação ao pagamento das 

custas.Intime-se a vítima do conteúdo da presente sentença, conforme 

determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, o réu e o 

Defensor, ocasião em que deverá ser indagado sobre o desejo de 

recorrer, na forma do item 7.14.2 da CNGC/MT, assim como o Ministério 

Público. Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório 

Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e 

Federal; 3) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) 

Lance o nome do réu no Rol dos Culpados (Art. 393, inciso II, do CPP); e 5) 

Expeça-se Guia de Execução Penal, a ser distribuída à Vara de 

Execuções Penais desta Comarca (4ª Vara Criminal), procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias neste Juízo. Após, arquivem-se estes 

autos, com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 18 de Setembro de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sebastiana da Silva 

Brites, digitei.

Rondonópolis, 04 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 661714 Nr: 10333-40.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ARAUJO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA MARCELLY DE LIMA 

CARVALHO - OAB:25.386/B-MT, CARLOS NAVES DE RESENDE - 

OAB:19.167-MT

 Código: 661714

Vistos etc.

Declaro encerrada a instrução processual e, nos termos do que dispõe o 

Artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal (por analogia), converto os 

debates em memoriais escritos, faculto o prazo de 05 (cinco) dias às 

partes, iniciando-se pela acusação.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 07 de Novembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 660007 Nr: 9004-90.2017.811.0064

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ON1, RAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA MARCELLY DE LIMA 

CARVALHO - OAB:25.386/B-MT, CARLOS NAVES DE RESENDE - 

OAB:19.167-MT

 Código: 660007

Vistos etc.

Aguarde-se o cumprimento da decisão nos autos em apenso.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 07 de Novembro de 2018.
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Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 659105 Nr: 8146-59.2017.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA MARCELLY DE LIMA 

CARVALHO - OAB:25.386/B-MT, CARLOS NAVES DE RESENDE - 

OAB:19.167-MT

 Código: 659105

Vistos etc.

Intime-se a vítima para que manifeste se há interesse na manutenção das 

medidas protetivas a seu favor, tendo em vista o decurso do tempo desde 

a sua propositura.

 Consigne-se, ainda, do mandado que a qualquer momento, poderá 

requerer novamente medidas protetivas a seu favor, havendo novos 

motivos que ensejam a aplicação das medidas.

 Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Em seguida, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 07 de Novembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 668154 Nr: 1026-28.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Marcia Galvão 

Iitacaramby - OAB:OAB/MT 16.989/O

 (...) Vistos etc.Inicialmente, HOMOLOGO o pedido de desistência de oitiva 

da testemunha de defesa Maria Rosa de Jesus Brito. Ademais, dou por 

encerrada a presente instrução processual, nos termos do que dispõe o 

Artigo 403, § 3º do Código de Processo Penal, converto os debates orais 

em memoriais escritos, faculto o prazo de 05 (cinco) dias à defesa do 

acusado.Cumpra-se. Às providências.Saem os presentes intimados. Nada 

mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de DireitoAugusto Cesar 

FuzaroPromotor de JustiçaEllem Márcia Galvão ItacarambyAdvogada 

Roberto Barbosa de OliveiraAcusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 680094 Nr: 11635-70.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GYAN VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) POSTO, em consonância com o parecer ministerial de fls. retro, com 

fundamento no Artigo 316 do Código de Processo Penal, REVOGO A 

PRISÃO PREVENTIVA e CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA ao acusado 

GYAN VICENTE DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, mediante o 

cumprimento das seguintes medidas, quais sejam: I – O acusado irá residir 

com a tia materna Sra. Maria Edinalda Vicente, portadora do RG nº 

1562684. II - Não mudar(em) de residência, sem aviso prévio a este Juízo 

(Artigo 319, IV, do Código de Processo Penal); III - Não frequentar(em) 

lugares de má-fama (boates, bares, etc..) (Artigo 319, II, do Código de 

Processo Penal(...)

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 755372 Nr: 10512-65.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E A LOPES DE LIMA EPP, COMERCIAL GREGO 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9.866

 Vistos,

 Cuida-se de TERMO CIRCUNSTANCIADO em que o MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL promove contra E A LOPES DE LIMA EPP e COMERCIAL 

GREGO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO LTDA ME, pela prática, em tese, do 

delito ambiental previsto no artigo 46, Parágrafo único, da Lei nº 9.605/98.

 No curso do processo o representante do Ministério Público pugnou pela 

extinção da punibilidade das indiciadas ante a ocorrência da prescrição 

(fls. 237).

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Analisando os autos, constata-se que não mais subsiste razão para o 

prosseguimento do presente feito, já que operou-se a prescrição da 

pretensão punitiva do Estado em relação as indiciadas, causa extintiva da 

punibilidade, nos moldes elencados no Código Penal.

Nos exatos termos do inciso V, do artigo 109 do Código Penal, prescreve 

em 04 (quatro) anos, os crimes cuja pena a ser aplicada é de detenção de 

06 (seis) meses a 01 (um) ano (art. 54, §1º, da Lei 9.605/98).

 O fato ocorreu em 31.08.2014 e até o presente momento não houve 

oferecimento de denúncia, tampouco outra causa interruptiva da 

prescrição.

Portanto, a prescrição se concretizou em 31.08.2018, com prazo contado 

a partir da data da prática do crime (31.08.2018), em conformidade com o 

inciso I, do artigo 111 do Código Penal, circunstância que deve ser 

reconhecida e declarada de ofício, (art. 61 do Código de Processo Penal).

Ex Positis, com fulcro no artigo 109, V, do Código Penal, declaro, por 

sentença, EXTINTA A PUNIBILIDADE das indiciadas E A LOPES DE LIMA 

EPP, inscrita no CNPJ sob nº 14.269.003/0001-30 e COMERCIAL GREGO 

DE HORTIFRUTIGRANGEIRO LTDA ME, inscrita no CNPJ sob nº 

10.880.079/0001-46, face a ocorrência da prescrição.

 Com o trânsito em julgado, arquivem os autos.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 817756 Nr: 2130-15.2016.811.0003

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA, GUILHERME AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VENÂNCIO DE SOUZA, A G 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210A, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, RENATO OCAMPOS CARDOSO - OAB:11.878-A/MT

 Vistos,

Cuida-se de Termo Circunstanciado, que visa apurar a prática, em tese, do 

delito ambiental previsto no artigo 56, § 3º, da Lei nº 9.605/98, imputado a 

A G TRANSPORTES LTDA.

Em decorrência do cumprimento da condição imposta ao autor do fato e do 

contido no parecer Ministerial de fl. 331, HOMOLOGO por sentença, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado em audiência 

à fl. 324, e, via de conseqüência, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de A G 

TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNP sob nº 007.069.965/0001-80.

Mantenho o depósito do valor recolhido a título de transação penal à fl. 

329, na Conta Única do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e vinculado 

a estes autos para futura aplicação em projetos ambientais aprovados 

neste Juízo.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 
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anotações de estilo, permanecendo o registro em livro próprio, apenas 

para os fins cominados no art. 76, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

Ressalto que o feito será desarquivado em momento oportuno para 

destinação do valor recolhido na conta judicial, devendo a Secretaria 

manter registro do referido valor em livro próprio.

P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 753918 Nr: 9781-69.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON RAIMUNDO WEBER, CEDRÃO 

MADEIRAS DA AMAZONIA LTDA EPP, MADEREIRA RIO MADEIRA 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9866/MT

 Ex Positis, com fulcro no artigo 109, V, do Código Penal, declaro, por 

sentença, EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusados AIRTON RAIMUNDO 

WEBER, inscrito no CPF sob nº 356.622.049-34, CEDRÃO MADEIRAS DA 

AMAZONIA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob nº 05.124.246/0001-99 e 

MADEIREIRA RIO MADEIRA COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 

01.337.817/0002-01, face a ocorrência da prescrição. Mantenho o 

depósito do valor recolhido a título de reparação civil do dano ambiental à 

fl. 159, na Conta Única do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e 

vinculado a estes autos para futura aplicação em projetos ambientais 

aprovados neste Juízo.Com o trânsito em julgado, arquivem os 

autos.Ressalto que o feito será desarquivado em momento oportuno para 

destinação do valor recolhido na conta judicial, devendo a Secretaria 

manter registro do referido valor em livro próprio.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 875253 Nr: 8531-93.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO LUCIO DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO GIACOMOLLI - 

OAB:23678/O

 Vistos,

Cuida-se de Termo Circunstanciado, que visa apurar a prática, em tese, do 

delito ambiental previsto no artigo 29, da Lei nº 9.605/98, imputado a 

EDIVALDO LUCIO DE LARA.

Em decorrência do cumprimento da condição imposta ao autor do fato e do 

contido no parecer Ministerial de fl. 50, HOMOLOGO por sentença, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado em audiência 

à fl. 40, e, via de conseqüência, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

EDIVALDO LUCIO DE LARA.

Mantenho o depósito do referido valor na Conta Única do E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, vinculado a estes autos para futura aplicação em 

projetos ambientais aprovados neste Juízo.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo, permanecendo o registro em livro próprio, apenas 

para os fins cominados no art. 76, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

Ressalto que o feito será desarquivado em momento oportuno para 

destinação do valor recolhido na conta judicial, devendo a Secretaria 

manter registro do referido valor em livro próprio.

P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 742719 Nr: 3705-29.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAIR TEIXEIRA, RONDO ALEGRE 

TRANSPORTES LTDA, E A LOPES DE LIMA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR PEREIRA DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 19.196

 Vistos,

 Cuida-se de TERMO CIRCUNSTANCIADO em que o MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL promove contra ALDAIR TEIXEIRA, RONDO ALEGRE 

TRANSPORTES LTDA e E A LOPES DE LIMA EPP, pela prática, em tese, do 

delito ambiental previsto no artigo 46, Parágrafo único, da Lei nº 9.605/98.

 No curso do processo o representante do Ministério Público pugnou pela 

extinção da punibilidade dos indiciados ante a ocorrência da prescrição 

(fls. 236).

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Analisando os autos, constata-se que não mais subsiste razão para o 

prosseguimento do presente feito, já que operou-se a prescrição da 

pretensão punitiva do Estado em relação aos indiciados, causa extintiva 

da punibilidade, nos moldes elencados no Código Penal.

Nos exatos termos do inciso V, do artigo 109 do Código Penal, prescreve 

em 04 (quatro) anos, os crimes cuja pena a ser aplicada é de detenção de 

06 (seis) meses a 01 (um) ano (art. 54, §1º, da Lei 9.605/98).

 O fato ocorreu em 27.02.2014 e até o presente momento não houve 

oferecimento de denúncia, tampouco outra causa interruptiva da 

prescrição.

Portanto, a prescrição se concretizou em 27.02.2018, com prazo contado 

a partir da data da prática do crime (27.02.2014), em conformidade com o 

inciso I, do artigo 111 do Código Penal, circunstância que deve ser 

reconhecida e declarada de ofício, (art. 61 do Código de Processo Penal).

Ex Positis, com fulcro no artigo 109, V, do Código Penal, declaro, por 

sentença, EXTINTA A PUNIBILIDADE dos indiciados ALDAIR TEIXEIRA, 

inscrito no CPF sob nº 878.861.461-15; RONDO ALEGRE TRANSPORTES 

LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 12.185.475/0001-89 e E A LOPES DE LIMA 

EPP, inscrita no CNPJ sob nº 14.269.003/0001-30, face a ocorrência da 

prescrição.

 Com o trânsito em julgado, arquivem os autos.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 797616 Nr: 13323-61.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABEL CRISTINA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA LUIZA GREGORIO 

AZEVEDO - OAB:OAB/MT 19-388, JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:5152-A/MT, RITA DE CASSIA DE SOUZA BARROS ZAGO - 

OAB:OAB/MT 19352-0

 Vistos,

Cuida-se de TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA instaurado 

neste Juízo, para apurar a prática, em tese, do delito ambiental previsto no 

artigo 46, Parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, imputado a ISABEL 

CRISTINA BRITO.

Em decorrência do cumprimento da condição imposta a indiciada e do 

contido no parecer Ministerial de fl. 126, HOMOLOGO por sentença, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado em audiência 

à fl. 123, e, via de conseqüência, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

ISABEL CRISTINA BRITO.

Mantenho o depósito do valor recolhido através da guia de depósito judicial 

à fl. 123 na Conta Única do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

vinculado a estes autos para futura aplicação em projetos ambientais 

aprovados neste Juízo.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo, permanecendo o registro em livro próprio, apenas 

para os fins cominados no art. 76, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

Ressalto que o feito será desarquivado em momento oportuno para 

destinação do valor recolhido na conta judicial, devendo a Secretaria 

manter registro do referido valor em livro próprio.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 736141 Nr: 15546-55.2013.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, DIRCEU ZUFFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOUVENIR DAL BO JUNIOR - 

OAB:11058/O

 Vistos,

Trata-se de Ação Penal em que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

promove contra DIRCEU ZUFFO, pela prática, em tese, do crime ambiental 

previsto no artigo 54, § 1º, da Lei nº 9.605/98.

Compulsando os autos, verifica-se do teor da certidão de fl. 140, que o 

réu cumpriu integralmente as condições impostas em audiência à fl. 135, 

relativa ao benefício da suspensão condicional do processo.

ISSO POSTO, com fundamento no artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95, 

DECLARO EXTINTA a PUNIBILIDADE de DIRCEU ZUFFO, e via de 

conseqüência, JULGO EXTINTA a presente Ação Penal, determinando o 

seu arquivamento, com as baixas e anotações necessárias.

Oficie-se à Conta Única do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso para que 

vincule a este Juizado Volante Ambiental o valor recolhido através da guia 

de depósito judicial à fl. 137, vez que por equívoco constou como feito da 

1ª Vara Cível de Rondonópolis, cujo valor será utilizado para aplicação em 

futuros programas ambientais aprovados neste Juízo, devendo a 

Secretaria manter registro em livro próprio.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 736107 Nr: 15512-80.2013.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAINI ROGLIN, A EVANGELISTA GOMES 

COMERCIO DE MADEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16.355

 Vistos,

 Cuida-se de AÇÃO PENAL em que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

promove contra A. EVANGELISTA GOMES COMERCIO DE MADEIRA – ME e 

RAINI ROGLIN, pela prática, em tese, do delito ambiental previsto no artigo 

46, Parágrafo único, da Lei nº 9.605/98.

 No curso do processo o representante do Ministério Público pugnou pela 

extinção da punibilidade dos acusados ante a ocorrência da prescrição 

(fls. 168).

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Analisando os autos, constata-se que não mais subsiste razão para o 

prosseguimento do presente feito, já que operou-se a prescrição da 

pretensão punitiva do Estado em relação aos acusados, causa extintiva 

da punibilidade, nos moldes elencados no Código Penal.

Nos exatos termos do inciso V, do artigo 109 do Código Penal, prescreve 

em 04 (quatro) anos, os crimes cuja pena a ser aplicada é de detenção de 

06 (seis) meses a 01 (um) ano (art. 54, §1º, da Lei 9.605/98).

 O fato ocorreu em 24.08.2013 e até o presente momento a denúncia não 

foi recebida e não ocorreu nenhuma causa interruptiva da prescrição.

Portanto, a prescrição se concretizou em 24.08.2017, com prazo contado 

a partir da data da prática do crime (24.08.2013), em conformidade com o 

inciso I, do artigo 111 do Código Penal, circunstância que deve ser 

reconhecida e declarada de ofício, (art. 61 do Código de Processo Penal).

Ex Positis, com fulcro no artigo 109, V, do Código Penal, declaro, por 

sentença, EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusados A. EVANGELISTA 

GOMES COMERCIO DE MADEIRA – ME, inscrita no CNPJ sob nº 

15.057.415/0001-79 e RAINI ROGLIN, inscrito no CPF sob nº 

298.780.471-72, face a ocorrência da prescrição.

 Com o trânsito em julgado, arquivem os autos.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 897316 Nr: 4460-14.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APMAX TECNOLOGIA EM AGROPECUÁRIA 

RURAL E URBANA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:OAB/MT7250

 Certifico, nos termos do art.203, § 4º do CPC e Seção 14 do capitulo V da 

CNGC, Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim 

de Intimar o Advogado da denunciada APMAX TECNOLOGIA EM 

AGROPECUÁRIA RURAL E URBANA LTDA ME, dos termos da Cota 

Ministerial de fl.48, parte final a seguir: Os documentos geram dúvidas 

quanto ao exercício da posse, considerando o caráter objetivo da 

obrigação. Dessa forma, a investigada deve permanecer no polo passivo 

do presente TCO. Por fim, requeiro a intimação da autora do fato para 

trazer aos autos documentos que atestem a transferência e exercício da 

posse pela Sra. Rosana Mateus Zanqueta ao tempo dos fatos ou o 

cumprimento da proposta de fl.06, sob pena de oferecimento da denúncia, 

no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 858727 Nr: 2752-60.2017.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA COMERCIO EXPORTAÇÃO DE 

MADEIRAS LORENZETTI LTDA, J D A TRANSPORTES LTDA- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARINA CAROLINE 

BELTRAMINI - OAB:21094-OAB/MT, DANILLO HENRIQUE FERNANDES - 

OAB:OAB/MT9866

 Certifico, nos termos do art.203, § 4º do CPC e Seção 14 do capitulo V da 

CNGC, Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim 

de Intimar os Advogados dos denunciados dos termos da Cota Ministerial 

de fl.127 a seguir: Ante o requerimento apresentado em audiência, o 

Ministério Público aceita a contraproposta formulada pelo réu J D A 

TRANSPORTES LTDA-EPP., consistente no pagamento do valor 

correspondente a 50% do valor atribuído ao dano ambiental para cada réu 

em 10 parcelas mensais, devendo ficar ressaltado que a quitação será 

parcial e no limite do pagamento que efetuarem, pois como é sabido a 

obrigação é solidária quanto ao montante integral do dano. Pelo exposto, 

requeiro a intimação dos réus para cumprimento de sua proposta, 

devendo juntar os respectivos comprovantes independentemente de nova 

interpelação.

Comarca de Sinop

Portaria

PORTARIA N. 262/2018-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 254/2018-cnpar, de 15.10.2018, que 

estabelece o Plantão Judiciário dos meses de Novembro e 

Dezembro/2018, Janeiro/2019 e Recesso Forense;

RESOLVE:

RETIFICAR, em parte, a Portaria 254/2018-cnpar, onde se lê:

Art. 1º O Serviço de Plantão Judiciário na Comarca de SINOP-MT, 

referente aos meses de DEZEMBRO de 2018, RECESSO FORENSE e 

JANEIRO de 2018, obedecerá a seguinte escala de plantão regional e 

plantão local:

PERÍODO

MAGISTRADO PLANTONI STA

17/12 (19h00min) a 19/12 (14h59min)

Dra. Giovana Pasqual de Mello

Juíza da 4ª Vara Cível de Sinop

07/01 (12h00min) a 11/01 (11h59min)

 Dr. Jacob Sauer

Juiz da Vara Especializada da Infância e da Juventude de Sinop

Leia-se

Art. 1º O Serviço de Plantão Judiciário na Comarca de SINOP-MT, 

referente aos meses de DEZEMBRO de 2018, RECESSO FORENSE e 

JANEIRO de 2019, obedecerá a seguinte escala de plantão regional e 

plantão local:

PERÍODO
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MAGISTRADO PLANTONISTA

17/12 (19h00min) a 19/12 (11h59min)

Dra. Giovana Pasqual de Mello

Juíza da 4ª Vara Cível de Sinop

07/01 (19h00min) a 11/01 (11h59min)

 Dr. Jacob Sauer

Juiz da Vara Especializada da Infância e da Juventude de Sinop

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 08 de novembro de 2018

 Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 320141 Nr: 3174-62.2018.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA 

LEITE - OAB:7413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de pedido de providência em que Azul Linhas Aéreas Brasileiras 

S/A, por meio de advogado constituído, requer a restituição de custa 

recolhidas, mas não utilizadas.

À fl. retro fora certificado que a guia que se requer a restituição fora 

recolhida na comarca de Diamantino/MT.

É o relatório necessário.

Decido.

A guia de recolhimento que se requer a restituição dos valores foi emitida 

pela comarca de Diamantino/MT. Em atenção a Instrução Normativa SCA n° 

02/2011 – versão 02 - do Departamento de Controle e Arrecadação do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que estabelece que o pedido de 

restituição de custas deve ser promovido na comarca em que a guia foi 

devidamente recolhida, julgo prejudicado o pedido e determino o 

arquivamento do presente feito, sem prejuízo de posterior distribuição do 

mesmo pedido na comarca competente.

 Intime-se o requerente para a tomada das providências necessárias, com 

urgência.

Após, ao arquivo, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010252-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TECANORTE EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS S/A (REQUERENTE)

IBICABA AGRO-PASTORIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX TOCANTINS MATOS OAB - MT5483/O (ADVOGADO(A))

KLEBER TOCANTINS MATOS OAB - MT0004982A-O (ADVOGADO(A))

RICARDO DELGADO GARCIA OAB - 502.737.011-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO NUNES PEREIRA (REQUERIDO)

MARCOS DE SOUZA (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: EFETUAR O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA REFERENTE À 

DILIGÊNCIA do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do 

mandado, no endereço indicado na inicial ou outro endereço atualizado ao 

qual tenha conhecimento e informe. Informa-se que para gerar a guia 

inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do 

T r i b u n a l  d e  J u s t i ç a 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), informando o 

endereço para aferir o valor da diligência. EFETUAR O PAGAMENTO DA 

IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PREPARO DA CARTA. Informa-se que para 

gerar a guia inerente ao pagamento do preparo, o usuário deve acessar o 

s i t e  d o  T r i b u n a l  d e  J u s t i ç a 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/cartaPrecatoria ), 

informando a cidade.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010537-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

H2O PISCINAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO(A))

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI PIMENTA DE OLIVEIRA FILHO (EXECUTADO)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010075-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DAMIAN PREVE (EXECUTADO)

ALEXANDER DAMIAN PREVE (EXECUTADO)

ANTONIO DAMIAN PREVE NETO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 
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“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: 1010792-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENEFER ELECIANNE RAIZA DOS SANTOS (REQUERIDO)

G.E.RAIZA DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010683-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENARIA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010198-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIR FARIAS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002584-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE SOCOLOWSKI OAB - SP274544 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO VINICIUS MAZZOCATO GAIAO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008692-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SETEMBRINO ALENCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DA SILVA SAMPAIO MENEGALI OAB - MT22091/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA FERNANDA BARREIRA DE FARIA FORNOS OAB - SP198088 

(ADVOGADO(A))
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ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT0016405A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008692-50.2017.8.11.0015. AUTOR(A): SETEMBRINO 

ALENCAR RÉU: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos etc. Observada na peça 

de defesa da parte requerida a propositura de reconvenção, 

fundamentada no seu regular exercício de direito em que busca a 

condenação do reconvindo/autor a pagar a quantia de R$ 1.443,43 valor 

este que entende deva ser restituído em seu favor acaso venha ser 

julgada procedente a demanda, a fim de evitar o enriquecimento sem 

causa. É o relato. Decido. Trata-se de reconvenção que tramita no bojo 

desta ação. É ação, um modo de exercitar o direito de ação, numa espécie 

de contra ataque da parte ré contra a parte autora, isso dentro de um 

processo já em curso, a ensejar o simultaneus processus com a ação dita 

principal, de maneira que o julgador resolva as duas contendas numa 

mesma sentença. Significa que a parte ré não se limita a deduzir defesa. 

Faz pedido conexo com a causa principal ou com os fundamentos da 

defesa. Como leciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, 

in “Código de Processo Civil Comentado”, Ed. RT, p. 947/948, a 

reconvenção deve ser deduzida na contestação, não sendo distribuída à 

parte e nem apensada ao processo. No entanto, deve preencher os 

requisitos da peça vestibular, nos termos dos arts. 319/320 do CPC. 

Assinalam a natureza jurídica do instituto, in verbis: “Natureza jurídica. 

Reconvenção é ação judicial do réu contra o autor, sendo uma das 

modalidades de resposta do réu. Neste caso, o processo é caracterizado 

pelo conjunto formado entre a ação principal e a ação reconvencional, em 

cumulação objetiva de ações”. Conforme dicção do art. 343 do CPC, “...é 

licito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, 

conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa”. Apesar da 

simplificação procedimental introduzida pelo CPC, nem a natureza jurídica 

da reconvenção foi alterada, tampouco os seus pressupostos, já que a 

reconvenção continua sendo uma forma de contra-ataque do reconvinte 

contra o reconvindo, que em geral, é o autor da ação principal. Assim, 

além de apresentar a sua defesa, o réu da ação principal faz um pedido 

que poderia ser feito em ação autônoma, portanto, a reconvenção é uma 

ação na qual, o réu irá pleitear direitos que afirma ter contra o autor e 

como tal, deve conter requisitos específicos e gerais. Imperioso anotar 

que, sobre a reconvenção, o art. 292 do CPC, dispõe que o valor da causa 

constará sempre da petição inicial ou da reconvenção e 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 de 

propositura da ação; (...)”. No caso, a parte requerida pleiteia o 

reconhecimento de um crédito realizado pela instituição bancária em 

decorrência de um contrato que a parte autora nega ter firmado com esta, 

bem como o seu recebimento no valor de R$ 1.443,43, de modo que o 

valor da causa na reconvenção deve corresponder a pretensão 

apresentada, sob pena de cancelamento da sua distribuição. Assim, 

chamo o feito a ordem, para determinar a emenda da reconvenção, nos 

termos do art. 319, inciso V, do CPC, atribuindo valor a causa com o seu 

respectivo preparo, no prazo de 15 dias, sob pena de seu indeferimento, 

pela inobservância do arts. 292, 319, 321 e 485, inciso I, todos do CPC. 

Após, intime-se a parte reconvinda para apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consoante o disposto no art. 343, § 1.º, do 

CPC, cientificando-a 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, 20 de setembro de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 213674 Nr: 13936-79.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE RICARDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB:11875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 Vistos etc.

Pedido de levantamento de valores requerido à p. 80/81, que defiro, por 

meio de alvará judicial, devendo a transferência ser realizada na conta 

informada.

No mais, prossiga a parte exequente com o feito em 05 dias, requerendo o 

que for de direito, cientificada de que seu silêncio será interpretado como 

quitação da dívida e consequente extinção do processo pelo pagamento, 

de acordo com o art. 924, inciso II, do CPC.

Expeça-se alvará.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 100217 Nr: 7244-74.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DOS REIS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por abandono da causa, JULGO EXTINTA a execução, com 

estribo no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

exequente a pagar as custas e as despesas judiciais. Sem condenação 

em honorários advocatícios, dada inexistência de litigiosidade.Interposto 

recurso de apelação, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com 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 Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 179621 Nr: 401-20.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEU MIRANDA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por abandono da causa, JULGO EXTINTA a execução, com 

estribo no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

exequente a pagar as custas e as despesas judiciais. Sem condenação 

em honorários advocatícios, dada inexistência de litiosidade.Interposto 

recurso de apelação, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com 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 Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 2154 Nr: 201-38.1998.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO NORTE COM. E REPR. DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILAELSON ASSIS DE MORAES - PJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO ALVIM - 
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OAB:3285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por abandono da causa, JULGO EXTINTA a execução, com 

estribo no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

exequente a pagar as custas e as despesas judiciais. Sem condenação 

em honorários advocatícios, dada inexistência de litiosidade.Interposto 

recurso de apelação, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com 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 Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 109174 Nr: 1612-33.2009.811.0015

 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: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREITAS DE ANDRADE E MALUF LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO 

- OAB:221386/SP, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128341/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, determino que seja regularizada a citação por edital da 

requerida, na forma do art. 257, incisos II e III, do CPC, a ser efetivada pela 

secretaria. Edital com prazo de 30 dias.No entanto, antes da providência 

supra, manifeste-se a autora se pretende a conversão da busca e 

apreensão em ação executiva, devendo o edital, se assim for requerido, 

inclusive com memória de cálculo analítica do valor convertido, o que 

desde já defiro, respeitados os ditames da execução por quantia certa de 

titulo executivo extrajudicial contra devedor solvente. Não havendo 

referido pedido de conversão, promova-se a citação editalícia nos moldes 

da decisão inaugural.Indefiro, no mais, o precipitado pedido de p. 239 e 

245, tendo em vista que nem há que falar por enquanto em providências 

executivas. Ademais a autora deve ser mais expressa em suas 

postulações e não esses pedidos genéricos, que nada acrescentam, ao 

simplesmente falar em INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD. De lembrar que o 

sistema INFOJUD, por afetar o sigilo bancário, deve ser providência 

excepcional e de ultima ratio.Indefiro o pedido de p. 248/249, primeira 

parte.Por fim, defiro a juntada de substabelecimento. Anote-se para fins 

das intimações de estilo, devendo serem realizadas exclusivamente em 

nome do douto advogado na petição nominado. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 117962 Nr: 10279-08.2009.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARIA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 10.661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cumpra-se a r. decisão de p. 144, cujo pedido está reiterado à p. 118, 

procedendo a busca de endereços da parte requerida nos sistemas 

conveniados do E. TJMT, conforme determinado.

Encontrados os endereços, efetive-se a r. decisão de p. 40/43.

Se descortinados endereços já constantes nos autos, intime-se a parte 

autora para manifestar-se em 05 dias, pugnando o que entender de direito, 

sob pena de julgamento do feito sem resolução do mérito

 Se permanecer silente, intime-a, pessoalmente, para em 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de direito, sob 

pena de julgamento do feito sem resolução do mérito, consoante o 

disposto no art. 485, inciso III, e § 1.º, do CPC.

 Transcorrido o mencionado prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 124003 Nr: 3215-10.2010.811.0015

 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: REGIANE PEREIRA DE SOUZA, AINHOA DE DIOS 

PEREIRA, SOLON JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÍNICA DE OLHOS SINOP S/A, ASSAAD 

ASSAAD NAIM, RODRIGO DE FIGUEIREDO AVELAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17860 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650/MT-B, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT, WALMIR ANTONIO 

PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Intime-se o advogado da parte requerente, para no prazo legal, manifestar 

acerca da certidão de decurso de prazo às fls. 1518.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 172592 Nr: 7512-89.2012.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMAZÉNS GERAIS VALE DO VERDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA S.A., AMERICEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:OAB/MT14.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, ERNESTO BORGES NETO 

- OAB:8224A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.184-A, ROBER CÉSAR DA SILVA - OAB:OAB/MT 4784-B, ROSANA 

BENENCASE - OAB:OAB/SP 120552, SELMA LIRIO SEVERI - 

OAB:OAB/SP 116356

 Isto posto, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por rejeitar a preliminar 

arguida e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução de mérito. Por conseguinte, casso a decisão liminar de p. 38/39, 

tornando-a doravante, nesta causa, sem qualquer efeito.Condeno a parte 

autora a pagar as custas e as despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios da contraparte, que fixo em 10% sobre o valor 

atribuído à causa, a ser repartido igualmente entre os dois patronos, nos 

termos do art. 82, 84 e 85 do Código de Processo Civil. Determino a 

alteração do polo passivo da lide, alocando Claro S/A. em substituição à 

Americel S/A. Anote-se no Cartório Distribuidor e na capa dos 

autos.Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com 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 das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 179895 Nr: 695-72.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMAZÉNS GERAIS VALE DO VERDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S.A, SERASA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, ERNESTO BORGES NETO 

- OAB:8224A, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:16846A/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A, 
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ROSANA BENENCASE - OAB:OAB/SP 120552

 Isto posto, ao tempo em que acolho a preliminar arguida, hei por JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, em parte, com resolução de 

mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, para:a) reconhecer a 

ilegitimidade passiva ad causam da segunda requerida Serasa S/A., e 

consequentemente julgar o feito sem resolução de mérito em relação a 

ela.b) declarar a inexigibilidade do débito referente ao contrato de 

prestação de serviços de telecomunicações consubstanciados na adesão 

de plano empresarial de prestação de serviços de telefonia móvel, que 

originou a fatura de p. 121 e a inscrição em cadastro restritivo de crédito 

de p. 51/52. Inscrição esta indevida, que deve ser expungida do SERASA, 

já excluída por força da liminar deferida na ação cautelar apensa, mesmo 

que esta ao final tenha sido julgada improcedente, tendo em vista sua 

inexigibilidade.c) condenar a primeira requerida Claro S/A., a indenizar a 

parte autora em R$ 6.093,38, a título de danos morais, nas bases retro 

expendidas. Tendo em vista a reconhecida ilegitimidade de parte da 

segunda requerida, repartidos os ônus sucumbenciais, condeno a parte 

autora, com base no princípio da causalidade, a pagar as custas e as 

despesas processuais, proporcionais - 50% delas - assim como os 

honorários advocatícios da segunda requerida (SERASA S/A.), que 

arbitro, em 5% sobre o valor atribuído à causa; e condeno a primeira 

requerida, com base no princípio da sucumbência, a pagar a outra metade 

das custas e das despesas processuais, assim como dos honorários 

advocatícios da parte autora, que arbitro em 10% do valor atribuído à 

causa, nos termos dos arts. 82, 84 e 85 do Código de Processo Civil.

[...].Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 15 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 127204 Nr: 6418-77.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO - DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA-Rep Legal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANI PIMENTA - COMÉRCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DIAS FERREIRA - 

OAB:9073-B/MT

 Isto posto, equacionado o litígio de forma amistosa e definidas as 

condições, homologo o acordo coligido entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, mediante decisão interlocutória, 

suspendendo o processo até a integral liquidação da avença.Decorrido o 

prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, pronuncie-se a parte 

exequente em 05 dias, independentemente de nova intimação, desde logo 

cientificada de que sua inércia será interpretada como quitação total da 

quantia acordada e consequentemente extinção do processo, nos termos 

dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 82112 Nr: 10405-63.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCSL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, CRISTINA CIBELI DE SOUZA 

SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15359-B, 

NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13714/MS, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a juntada do Ofício e documentos às fls.219/265, intime-se a parte 

exequente para manifestar o que for de seu interesse em 10 dias, 

devendo no mesmo prazo suscitar interesse no arquivamento provisório 

do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 118907 Nr: 11198-94.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KFDC-M-KMC, KFD

 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:

 Intime-se o advogado da parte exequente para, no prazo de 05 dias, 

requeira o que for de direito, nos termos da r. decisão de fls. 347.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 40330 Nr: 3978-21.2004.811.0015

 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: VIVIANE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO PRATA DOS SANTOS, HOSPITAL E 

MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO MAURILIO LOPES - 

OAB:145802, SANDRO CESAR RAMOS BERTASSO - 

OAB:OAB/SP-322.034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERESINHA APARECIDA 

BRAGA MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 Intimem-se as partes acerca da devolução da Carta Precatória às fls. 

330/428, para no prazo legal, requererem o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 191477 Nr: 13098-73.2013.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MENDES PAVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA AGRÍCOLA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gérson Luís Werner - 

OAB:6298-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EMBARGANTE PARA PROVIDENCIAR, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, O PAGAMENTO REFERENTE AOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS ESTABELECIDO ÀS FLS. 88/89.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 202136 Nr: 4607-43.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHNNY NUNES SANT'ANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 "Vistos etc. Banco Itaú Card S/A. ajuizou ação de Busca e Apreensão de 

bem alienado fiduciariamente, em face de Johnny Nunes Sant’ana, ambos 

qualificados, em virtude de inadimplemento de obrigação do mutuário 

garantido por alienação fiduciária do objeto da lide, nos termos da cópia 

inclusa do instrumento contratual, incorrendo em mora conforme 

notificação extrajudicial. (...). Isto posto, com estribo nos arts. 3.º, § 1.º, do 

Decreto-Lei n.º 911/1969, e 487, inciso I, do CPC, julgo procedente a 

pretensão inicial, a declarar consolidada a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cumprindo-se o retro 

explicitado, confirmando a liminar deferida, que torno definitiva. Condeno a 

parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim 

como honorários advocatícios da contraparte, que arbitro em 10% do valor 

atribuído à causa. Por fim, determino que a parte autora indique a 

localização do bem objeto da lide, em 05 dias, a fim de dar cumprimento à 

sentença, a efetivar a liminar de busca e apreensão nos termos do v. 

acórdão de p. 69/73. Interposto recurso de apelação, independentemente 

da análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos 

dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 
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demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos. 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. 

R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 331259 Nr: 10277-23.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC.SORRISO -SICREDI CELEIRO DO MT-CREDISOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA DE OLIVEIRA MONTAGENS, JOSEFA 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:MT/10.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parrte requerente para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça às fls.15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 306318 Nr: 12463-53.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THACIUS TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 42,00 (quarenta e dois 

reais) + acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, devendo 

a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

“Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

§ 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 71914 Nr: 673-58.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO ROTILLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX PROVENZI - 

OAB:9984/MT

 Intime-se a parte executada acerca da constrição realizada nos autos, 

para que querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 313753 Nr: 16844-07.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIDENE - FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO, DESENV. E 

EDUC. DO NOROESTE DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACIANE FATIMA GAIER, SILVIO BURTET 

CERUTTI & CIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO ANTONIO PASCHE - 

OAB:OAB/RS 31321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parrte requerente para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça às fls.23.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 94203 Nr: 1243-73.2008.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS BRUM DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por abandono da causa, JULGO o processo sem resolução de 

mérito, com estribo no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora a pagar as custas e despesas processuais. 

Sem honorários advocatícios pela inexistência de litigiosidade.Interposto 

recurso de apelação, independentemente de indevida análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos.Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se 

nada for requerido em 15 dias. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 260442 Nr: 3997-07.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILMA RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por abandono da causa, JULGO o processo sem resolução de 

mérito, com estribo no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora a pagar as custas e as despesas 

processuais. Sem honorários advocatícios pela inexistência de 

litigiosidade.Interposto recurso de apelação, independentemente de 

indevida análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos 

termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.Preclusas as vias recursais, 

o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 221588 Nr: 637-98.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISSON NEVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 
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OAB:231747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por abandono da causa, JULGO o processo sem resolução de 

mérito, com estribo no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora a pagar as custas e as despesas 

processuais. Sem honorários advocatícios pela inexistência de 

litigiosidade.Interposto recurso de apelação, independentemente de 

indevida análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos 

termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.Preclusas as vias recursais, 

o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 188050 Nr: 9362-47.2013.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS GIOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por abandono da causa, JULGO o processo sem resolução de 

mérito, com estribo no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora a pagar as custas e as despesas 

processuais. Sem honorários advocatícios pela inexistência de 

litigiosidade.Interposto recurso de apelação, independentemente de 

indevida análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos 

termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.Preclusas as vias recursais, 

o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 152280 Nr: 485-89.2011.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. S. S. MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/BA 1095-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por abandono da causa, JULGO o processo sem resolução de 

mérito, com estribo no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora a pagar as custas e as despesas 

processuais. Sem honorários advocatícios pela inexistência de 

litigiosidade.Interposto recurso de apelação, independentemente de 

indevida análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos 

termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.Preclusas as vias recursais, 

o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 153549 Nr: 1598-78.2011.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENHORINHA APARECIDA AGUIAR ZOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por abandono da causa, JULGO o processo sem resolução de 

mérito, com estribo no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora a pagar as custas e as despesas 

processuais. Sem honorários advocatícios pela inexistência de 

litigiosidade.Interposto recurso de apelação, independentemente de 

indevida análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos 

termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.Preclusas as vias recursais, 

o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 114051 Nr: 6792-30.2009.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDINO MAZETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILA GOMES - OAB:84206, Thiago de 

Siqueira Batista Macedo - OAB:OAB/MT.17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por abandono da causa, JULGO o processo sem resolução de 

mérito, com estribo no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora a pagar as custas e as despesas 

processuais. Sem honorários advocatícios pela inexistência de 

litigiosidade.Interposto recurso de apelação, independentemente de 

indevida análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos 

termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.Preclusas as vias recursais, 

o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 110709 Nr: 3072-55.2009.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI ORICO SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 10.661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por abandono da causa, JULGO o processo sem resolução de 

mérito, com estribo no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora a pagar as custas e as despesas 

processuais. Sem honorários advocatícios pela inexistência de 

litigiosidade.Interposto recurso de apelação, independentemente de 

indevida análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos 

termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.Preclusas as vias recursais, 

o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias. P. I. C.
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 244706 Nr: 14887-39.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JULIO CESAR DA SILVA , Cpf: 

62689070197, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: DOS FATOS – 01 - O Exequente é credor do Executado 

da importância de R$ 15.075,11 (quinze mil, e setenta e cinco reais e onze 

centavos), representada pela Nota Promissória no valor de R$ 16.181,28 

(dezesseis mil, cento e oitenta e um reais e vinte e oito centavos) e pelo 

saldo devedor do Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras 

Avenças nº 444/3911263, C/C nº 30144-2, agência 234, celebrado em 

data de 18/03/2013, onde o executado confessou dever ao exequente a 

importância de R$ 11.354,66 (onze mil, trezentos e cinquenta e quatro 

reais e sessenta e seis centavos), este valor para ser restituído em 48 

parcelas mensais no valor de R$ 337,11 (trezentos e trinta e sete reais e 

onze centavos), sendo a primeira parcela com vencimento em 18.04.2013 

e as demais em igual dia dos meses subsequentes, estando o crédito do 

exequente discriminado no demonstrativo de cálculo anexo, em obediência 

ao artigo 614, inciso II, do Código de Processo Civil. 02 – O pagamento das 

parcelas de acordo com a cláusula 2ª do contrato é mediante débito na 

conta corrente nº 30144-2 que o executado mantém junto à agência 234 

do Banco Exequente. Ocorre, porém, que não foi possível realizar o débito 

das parcelas a partir da vencida em 18/06/2013, face à inexistência de 

saldo disponível, ocorrendo o vencimento antecipado de todo o débito, 

conforme cláusula 4ª do contrato. 03 – O Exequente usou todos os meios 

suasórios para o recebimento de seu rédito, porém, tornaram-se 

infrutíferas todas as tentativas, não restando alternativa, senão, o 

ajuizamento da presente execução. 04 – Por consequência, vem requerer 

a este Juízo a citação do Executado, para que no prazo de 03 (três) dias 

(artigo 652 do CPC), pague a importância de R$ 17.865,81 (dezessete mil, 

oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos), valor 

corrigido pelo INPC, mais juros de 12% ao ano e multa contratual de 2% até 

o dia 22/09/2015, que deverá ser acrescido de juros moratórios de 12% 

ao ano, correção monetária pelo INPC a partir da data do cálculo até a data 

do efetivo pagamento, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios a serem arbitrados por esse Juízo, na forma do artigo 652-A 

do Código do Processo Civil, sob pena de não o fazendo, ser-lhes 

penhorados e avaliados pelo Oficial de Justiça através da segunda via do 

mandado executivo, tantos bens quanto bastem para satisfazer o crédito 

do exequente. 05 – Requer, outrossim, que conste no mandado de 

citação, que o executado poderá valer-se das faculdades contidas no 

artigo 652-A, Parágrafo Único e 745-A do Código de Processo Civil. Dá-se 

a presente ação, o valor de R$ 17.865,81 (dezessete mil, oitocentos e 

sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos). Nesses termos, pede 

deferimento. Sinop-MT, 22 de setembro de 2015.

 - Custas Processuais: R$ 585,51 - Valor Total: R$ 20.237,90 - Valor 

Atualizado: R$ 17.865,81 - Valor Honorários: R$ 1.786,58

Despacho/Decisão: DECISÃO: fls. 59/60: Vistos etc. Expeça-se mandado 

de execução (citação, penhora e avaliação), ajustados aos termos da Lei 

n.º 11.382/2006, concedendo o prazo de 03 (três) dias para efetuar o 

pagamento da dívida (652, CPC), ou requerer o parcelamento do débito, na 

forma do art.745-A. Em caso de não localização da parte executada para 

citação, o que deverá ser prontamente certificado, proceda-se ao arresto, 

remoção e avaliação de tantos bens, quantos bastem para a satisfação do 

crédito exequendo, observando-se a gradação legal ou eventual indicação 

de bens pela parte exequente (art. 653 c/c arts. 652, § 2º, do CPC) e o 

determinado no parágrafo único do art. 653 do CPC. Citado o executado, 

cientifique-o de que a partir da juntada aos autos da primeira via do 

mandado, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias para, opor, querendo, 

Embargos do Devedor, independentemente da realização ou não da 

penhora, de modo que a contagem do prazo, quando se tratar de 

litisconsórcio passivo, obedecerá ao disposto no art. 738, § 1º, do CPC. 

Decorrido o prazo de 03 (três) dias (art. 652, caput), sem efetivo 

pagamento, proceda-se, de imediato, à penhora e avaliação de bens do 

executado, lavrando-se o respectivo Auto e de tais atos, intimando-se, na 

mesma oportunidade, o executado pessoalmente ou na pessoa de seu 

advogado. Na hipótese de ser(em) penhorado(s) bem(ns) imóvel(eis) e 

sendo a parte devedora casada, intime-se também o respectivo cônjuge. 

O(s) bem(ns) penhorado(s) será(ão), em regra, removido(s) e 

preferencialmente depositado(s) em mãos do(s) depositário(s) 

elencado(s) nos incisos I, II ou III, do art. 666, do CPC, facultando-se, 

desde que exista expressa anuência do exequente ou nos casos de difícil 

remoção, o depósito em mãos do executado, sob compromisso de 

depósito judicial. Na hipótese de penhora de imóvel, em regra, o depósito 

recairá na pessoa do executado, que poderá recusar expressamente o 

encargo se não tiver condições práticas de zelar pela guarda e 

conservação do bem. As despesas de remoção deverão ser antecipadas 

pela parte exequente. Ademais, o oficial de justiça deverá observar as 

disposições contidas nos artigos 649, 659, §§ 2º ao 5º, 660, 680 c/c 681, 

todos do CPC. Fixo de plano, honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) do valor da causa a serem pagos pelo executado. Na hipótese de 

integral pagamento da dívida no prazo de três dias, a verba honorária será 

reduzida pela metade (652-a, CPC). Concedo as prerrogativas contidas no 

artigo 172, § 2º, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 10 de Novembro 

de 2.015. Paulo Martini - Juiz de Direito. DECISÃO: fl. 89: Vistos etc. Ação 

de execução de título extrajudicial, proposta por Banco Bradesco S.A em 

face de Julio Cesar da Silva, ambos qualificados. Petição do requerente de 

p. 88, em que requer a citação por edital dos requeridos, tendo em vista 

que não foram localizados. É o breve relatório. Decido. Foi tentada a 

citação dos requeridos em diversos momentos, inclusive feito buscas nos 

sistemas informatizados do E. TJMT, consoante p. 80/81, mesmo 

encontrado endereço, não foi possível a citação. Desse modo, a parte 

requerente atravessou petição de p. 88, requerendo a citação por edital, 

haja vista que todos os meios já foram esgotados. Assim sendo, é cabível, 

sim, a citação editalícia, pois os requeridos estão em local incerto e não 

sabido, a teor do art. 256, inciso II, do CPC. Isto posto, defiro a citação 

editalícia dos requeridos, com prazo de 20 dias, cumpridos os requisitos 

do art. 257 do CPC. Expeça-se edital. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 18 

de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa - Juiz de Direito."

 ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Geni Rauber Pires, 

digitei.

Sinop, 06 de novembro de 2018

Livia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010547-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FONTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010547-30.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RODRIGO 
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FONTANA REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Designo audiência de conciliação para o dia 04 de fevereiro de 2019, 

às 15:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o 

processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com 

pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à 

solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, 

ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, 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. No mais, 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, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Por fim, indefiro a tramitação prioritária 

do feito, uma vez que ainda não evidenciada deficiência caracterizadora 

do benefício, nos moldes do art. 1.048 do CPC e Provimento n.º 26/2008 da 

CGJ. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 07 de novembro de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010175-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA SANTOS DE ARAUJO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010175-81.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VALQUIRIA 

SANTOS DE ARAUJO COSTA REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A., SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos etc. Designo audiência de conciliação para o dia 04 de 

fevereiro de 2019, às 14:00 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. No mais, 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, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 07 

de novembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009738-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

G. L. B. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

SANDRA BORCARDT OAB - 266.861.818-54 (REPRESENTANTE)

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009738-40.2018.8.11.0015. AUTOR(A): GIOVANNA 

LARISSA BORCARDT RODRIGUES REPRESENTANTE: SANDRA 

BORCARDT RÉU: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos etc. Designo audiência 

de conciliação para o dia 04 de fevereiro de 2019, 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, 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. Ademais, 

demonstrado tratar-se de relação consumerista, existindo alegações 

verossímeis, com aduções de falha na prestação dos serviços pela parte 

requerida, uma prova que não compete ao consumidor, diante de sua 

impossibilidade de fazer prova negativa, viável seja conferida a inversão 

do ônus da prova em favor da parte autora, que defiro. Logo, compete à 

parte requerida demonstrar os fatos desconstitutivos, modificativos ou 

impeditivos do direito da requerente. Por fim, 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 
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art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, defiro 

o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, 

recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, 

contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. Intime-se 

também o representante do Ministério Público, para comparecer à 

solenidade designada, por força do art. 178, inciso II, e 179 do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 07 de novembro de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-112 RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO

Processo Número: 1010601-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLE CRISTIANE MALLMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANE FRANCICA NARDI GOMES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010601-93.2018.8.11.0015. AUTOR(A): CHIRLE 

CRISTIANE MALLMANN RÉU: ARIANE FRANCICA NARDI GOMES DA SILVA 

Vistos etc. Designo audiência de conciliação para o dia 04 de fevereiro de 

2019, 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, 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, 07 de 

novembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1004441-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE XIMENES FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ALVES DE SA OAB - MT24654/O (ADVOGADO(A))

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY DIAS NUNES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUSTAVO VIESBA OAB - PR83637 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JORGE IOANNIS TSILFIDIS (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004441-52.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ALINE 

XIMENES FIGUEIREDO REQUERIDO: WESLEY DIAS NUNES Vistos etc. O 

senhor Perito faz-se de desentendido ou realmente é desentendido. A 

determinação do juízo era para ele esclarecer se iniciaria a perícia 

desobrigando o depósito diretamente pela parte de parcela dos honorários 

em sua conta bancária, conforme enredado na petição de Id. 16295268. 

Qualquer movimentação financeira vinculada ao Poder Judiciário 

Mato-grossense, em regra, transita pela conta específica aberta com tal 

finalidade, chamada Conta Depósitos Judiciais. Seu levantamento somente 

é possível mediante Alvará Judicial. Como visto, a atitude de desconfiança 

do senhor perito, considerando a probidade e lisura com que as partes 

devem atuar em juízo, aduzindo a verdade, não é razoável, senão 

abusiva. E não tem este juízo que confiar em quem dele desconfia. Nesse 

passo, o senhor perito nomeado, em vez de esclarecer o imbróglio, 

apenas informou no Id. 15774049, aparentemente desnorteado ou 

desidioso, que apresentava proposta de honorários, sem de fato 

apresentá-la, posto que já tinha apresentado anteriormente, e indicou 

conta bancária, sem elucidar se a celeuma apontada pela parte autora tem 

fundamento ou não. Não é a primeira vez que este senhor Perito deixa de 

cumprir as determinações judiciais. Nos autos cód. 152627, em trâmite 

nesta Vara, resultou em confusão, com audiência absolutamente estéril, 

por obra do próprio, como pode ser lá observado. Isto posto, evitando 

mais transtornos e morosidade às partes, sem descartar que o valor dos 

honorários propostos aparenta elevado para o serviço, revogo a 

nomeação do perito, dispensando-o do encargo e nomeio perito do juízo o 

Mecânico Lucas Eriel Nogueira Berlanda, com endereço profissional na 

Avenida Itaúbas, n.° 4.920, Jardim Palmeiras, Revisa Centro Automotivo, 

nesta cidade sede da Comarca, telefone: (66) 99676-5092. Ele deve ser 

intimado para desempenhar o encargo independente de compromisso, 

cabendo-lhe apresentar no prazo de até 10 dias sua proposta de 

honorários. Sobre a proposta de honorários apresentada, digam as partes 

em 05 dias e conclusos os autos para decisão, se houver 

questionamentos. Os honorários deverão ser providos pela parte 

requerente, que solicitou a perícia, mediante o depósito integral do valor 

em até 05 dias após a solução de eventual questionamento ou no prazo da 

manifestação acima assinalado, se não houver insurgência, sob pena de 

preclusão. Calha frisar, neste caso, que já se encontra depositado um 

valor adiantado pela parte autora, que deverá ser complementado, se for o 

caso, de modo a significar a totalidade dos honorários definidos. O prazo 

para conclusão da perícia e apresentação do laudo pericial de avaliação 

será de 10 dias, cujo início dos trabalhos será em 05 dias da intimação do 

senhor perito após a cobertura pela parte requerente dos honorários 

acima mencionados, que deverão ser depositados, naquilo que faltar, na 

conta “Depósitos Judiciais” do Poder Judiciário de Mato Grosso, 

vinculados ao processo e favoráveis ao expert. Ressalvado que o prazo 

de entrega do laudo poderá ser delongado, se efetivamente demandar 

mais tempo, hipótese em que o digno perito deverá requerer prévia e 

justificadamente maior prazo. O senhor perito, se preferir e requerer 

oportunamente, poderá ser adiantado, mediante alvará, em conta bancária 

que indicar, a metade da verba honorária a ser proposta, discutida pelas 

partes e definida pelo juízo. A outra metade será liberada depois de 

colacionado aos autos o sobredito laudo. Após, agregado o laudo da 

perícia, intimem-se as partes a se pronunciarem em 05 dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 08 de novembro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010496-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DE OLIVEIRA MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010496-19.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COLONIZADORA SINOP S A EXECUTADO: JANAINA DE OLIVEIRA 

MAGALHAES Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial 

proposta por Colonizadora Sinop S/A. em face de Janaina de Oliveira 

Magalhães, ambos qualificados. Na forma do art. 829 do CPC, expeça-se 

mandado de citação, penhora e avaliação, para que a parte executada 

pague em 03 dias, a contar do ato citatório. Vencido o prazo sem 

pagamento, de posse do mesmo mandado citatório, o senhor Oficial de 

Justiça realizará a penhora e a avaliação dos bens porventura 

encontrados, de tudo lavrando-se auto de penhora, termo de depósito e 

laudo de avaliação, tanto quanto possível observando-se a gradação legal 

do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, ressalvados os 
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bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. 

Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens indicados pela parte 

exequente, salvo se outros forem logo indicados pela parte executada, 

aceitos pelo juízo, demonstrando de plano que a constrição proposta lhe 

será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte exequente. 

Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Não encontrada a parte 

executada, o senhor meirinho deverá arrestar-lhe tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, inclusive servindo-se preferencialmente 

de indicações da parte exequente. Tudo em conformidade com o disposto 

nos arts. 830, caput e § 1º, e 831 do CPC. Se frustrada a citação pessoal 

e a com hora certa, acima delineadas, incumbirá à parte exequente 

requerer e promover sua citação por edital. Aperfeiçoada a citação e 

transcorrido o prazo de pagamento mencionado, o arresto converter-se-á 

em penhora, independentemente de termo. Forte no art. 830, §§ 2.° e 3.°, 

do CPC. Arbitro, de plano, honorários advocatícios em 10% do valor 

executado, que poderão ser reduzidos pela metade, em caso de pronto 

pagamento nos 03 dias acima mencionados, consoante caput e § 1.º do 

art. 827 do CPC. O prazo para os embargos à execução será de 15 dias e 

contar-se-á da juntada aos autos do mandado de citação, podendo ser 

manejado independentemente de segurança do juízo. Inteligência dos arts. 

914 e 915, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 08 de novembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004890-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DE FIGUEREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO R VIEIRA (RÉU)

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (RÉU)

IVANILDO RAMOS VIEIRA (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1004890-10.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): REGINALDO DE 

FIGUEREDO POLO PASSIVO:RÉU: IVANILDO RAMOS VIEIRA, CAMPING 

CLUB PORTAL DA AMAZONIA, IVANILDO R VIEIRA Certifico que, em 

cumprimento a determinação id.15871390, designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 22 de janeiro de 2019 as 8 horas, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3o (A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado). 6 de novembro de 2018 Gestor Juiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010176-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERABI MINERACAO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSUEL BENEDITO DE FARIAS OAB - SP177122 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGPE - ENGENHARIA PROJETOS E EXECUCAO LTDA - ME (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1010176-66.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): SERABI 

MINERACAO S.A. POLO PASSIVO:RÉU: ENGPE - ENGENHARIA PROJETOS 

E EXECUCAO LTDA - ME Certifico que, em cumprimento a determinação id. 

15946929, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 22 de 

janeiro de 2019 as 9 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação 

para a parte autora conforme artigo 334, § 3o (A intimação do autor para a 

audiência será feita na pessoa de seu advogado). 6 de novembro de 2018 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008153-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO LOURENCO DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011324A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (RÉU)

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (RÉU)

CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE (RÉU)

USINA TERMELETRICA NORTE FLUMINENSE S/A (RÉU)

COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1008153-50.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): REINALDO 

LOURENCO DE PAULA POLO PASSIVO:RÉU: COMPANHIA ENERGETICA 

SINOP S/A, CONSTRUTORA TRIUNFO S/A, USINA TERMELETRICA NORTE 

FLUMINENSE S/A, CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A 

ELETRONORTE, COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO 

Certifico que, em cumprimento a determinação id. 15379248, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 22 de janeiro de 2019 as 

10 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o (A intimação do autor para a audiência será 

feita na pessoa de seu advogado). 6 de novembro de 2018 Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010453-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO DELLA VEDOVA DE ARAUJO (REQUERIDO)

J.E. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

JUCELENE KUNCKEL DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

bairro Centro, na cidade de Sinop, e , devendo para tanto recolher a guia 

através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – 

adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – 

selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em 

verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004078-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA MARIA BETTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA MARTA PEDROSO (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1004078-65.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): HILDA MARIA 

BETTI POLO PASSIVO:RÉU: TEREZINHA MARTA PEDROSO Certifico que, 

em cumprimento a determinação id.15743263, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 22 de janeiro de 2019 as 17 horas, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. 7 de 

novembro de 2018 Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008666-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDESIO JOSE SEGALA OAB - MT11357/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

RMCS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1008666-18.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): IDEAL NUTRICAO 

ANIMAL LTDA POLO PASSIVO:RÉU: RMCS REPRESENTACAO COMERCIAL 

LTDA - ME Certifico que, embora a petição id 15738964 tenha indicado 

novo endereço para citação/intimação em observação ao artigo 334 do 

CPC, resta prejudicada a audiência designada para o dia 16/10/2018 as 13 

horas. Certifico ainda que, em cumprimento a determinação id.15244011 

redesigno audiência de tentativa de conciliação para o dia 22 de janeiro de 

2019 as 13 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação 

para a parte autora conforme artigo 334, § 3o (A intimação do autor para a 

audiência será feita na pessoa de seu advogado). 15 de outubro de 2018 

Gestor Juiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008539-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA LETICIA BIGATON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR ANTONIO PAULUS (RÉU)

IRRIGATRAN COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP (RÉU)

VAGNER DOMINSKI (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1008539-80.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): ERICA LETICIA 

BIGATON POLO PASSIVO:RÉU: ADAIR ANTONIO PAULUS, IRRIGATRAN 

COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP, VAGNER DOMINSKI Certifico 

que, em cumprimento a determinação id.15287642, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 22 de janeiro de 2019 as 16 horas, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o (A intimação do autor para a audiência será 

feita na pessoa de seu advogado). 6 de novembro de 2018 Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000470-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. V. F. L. (AUTOR(A))

ROSIMERE DA SILVA FIDELLIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Processo: 1000470-59.2018.8.11.0015; 

Valor causa: $17,792.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

Certifico que a contestação id 13556113 e a impugnação id 14073394 são 

tempestivos. Certifico ainda que, em cumprimento a decisão id 14824458, 

intimo as partes a manifestarem-se. SINOP, 8 de novembro de 2018 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 

TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008795-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL JOSE BIANCHI (EXECUTADO)

MARCELO BIANCHI (EXECUTADO)

EDILSON AFONSO BIANCHI (EXECUTADO)

 

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: 1000006-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIPIO ALVES DE ABREU FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000006-35.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente, 1. Previamente a análise do pedido liminar 

formulado nestes autos, necessário se faz a emenda à inicial, a fim de 

comprovar a mora da parte requerida, haja vista que, consoante se vê em 

ID 11267268 - Pág. 2 não há comprovação de entrega do aviso de 

recebimento da notificação extrajudicial ao requerido. 2. Ademais, 

constata-se que o requerente atribui à causa o valor correspondente 

apenas à soma das parcelas vencidas, quando este deveria ser a soma 

das parcelas vencidas e não pagas e as vincendas. Neste sentido: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO 

QUE REJEITOU INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 

VALOR DA CAUSA QUE NÃO FOI CORRETAMENTE ATRIBUÍDO NA 

PETIÇÃO INICIAL. INCIDENTE QUE DEVE SER ACOLHIDO. O valor da causa 

na ação de busca e apreensão deve corresponder ao saldo devedor em 

aberto, incluindo as prestações vencidas e não pagas e as vincendas. 

Estimativa do autor correspondente ao valor do contrato. Inadmissibilidade. 

R e c u r s o  p r o v i d o . ”  ( T J S P ;  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o 

2071598-58.2015.8.26.0000; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 

35ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 6ª. Vara 

Cível; Data do Julgamento: 01/06/2015; Data de Registro: 09/06/2015) 3. 

Dessa forma, considerando o teor do disposto no artigo 321 do CPC, 

intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar a mora da parte requerida, nos termos do 

artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69, sob pena de indeferimento da 

exordial. 4. Por arremate, diante do poder-dever do juiz, conforme dispõe o 

§3º do artigo 292 do CPC, bem como considerando o inciso I, do referido 

artigo, determino, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, para o 

valor de R$ 33.150,23 (trinta e três mil cento e cinquenta reais e vinte e 

três centavos), haja vista que tal quantia é condizente com o proveito 

econômico pretendido com eventual procedência da lide. Corrija-se na 

D.R.A. 5. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 06 de julho de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000163-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU STRANFELD (REQUERIDO)
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SINOP Número do Processo: 1000163-08.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente, 1. Previamente a análise do pedido liminar 

formulado nestes autos, necessário se faz a emenda à inicial, a fim de 

comprovar a mora da parte requerida, haja vista que os documentos 

juntados aos autos informam que a correspondência de ID 11314827 - 

Pág. 2 não foi entregue ao requerido, em virtude de se tratar de local sem 

entrega domiciliar, bem ainda que a correspondência de ID 11314835 - 

Pág. 2, enviada para endereço diverso daquele indicado no contrato, 

também não foi entregue ao requerido pelo motivo “ausente”. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO - 

DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "AUSENTE" - TENTATIVA POR OUTROS 

MEIOS NÃO PROVIDENCIADA - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO 

INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - 

RECURSO NÃO PROVIDO.A notificação extrajudicial enviada ao devedor 

no endereço constante no contrato mas devolvida pelo motivo "ausente" 

não é suficiente para comprovar a mora, cabendo ao credor fazê-lo por 

outros meios.Essa prova é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ).” (Ap 122444/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017) 2. Desta 

feita, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 321 do CPC, comprovar a mora da parte requerida, nos 

termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial. 4. Por arremate, verifica-se que o requerente 

atribui à causa apenas o valor correspondente as parcelas vencidas, 

equivalente a R$ 3.781,34 (três mil setecentos e oitenta e um reais e trinta 

e quatro centavos), quando este deveria ser a soma das parcelas 

vencidas e não pagas e as vincendas. 4.1. Desse modo, diante do 

poder-dever do juiz, conforme dispõe o §3º do artigo 292 do CPC, bem 

como considerando o inciso I, do referido artigo, determino, de ofício, a 

correção do valor atribuído à causa, para o valor de R$ 18.567,98 (dezoito 

mil quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos), haja 

vista que tal quantia é condizente com o proveito econômico pretendido 

com eventual procedência da lide. Corrija-se na D.R.A. 5. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 06 de julho de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 223261 Nr: 1582-85.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, indicar um endereço para citação, bem como 

efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, e/ou recolha as guias para 

expedição de Carta Precatória, devendo para tanto recolher a guia através 

do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – 

adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – 

selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em 

verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 20986 Nr: 4657-26.2001.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERIDIANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS FIDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO RAUBER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAUE TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357.590/SP, EDNA DE ARAUJO DANTAS HENKES - 

OAB:14188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO PIZZOLOTTO 

NETO - OAB:6756B

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, recolha as guias para expedição de Carta 

Precatória a ser encaminhada para a Comarca de Claudia/MT, bem a 

atualização do endereço, com a finalidade de proceder a avaliação e 

penhora e demais atos, sendo que referidas guias que encontram-se 

disponíveis no site www.tjmt.jus.br

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 226387 Nr: 3561-82.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHMITT & CRESPO LTDA ME, JULIO CESAR 

SCHMITT CRESPO, CRISTIANE SOUZA COSTA SCHMITT, RUFINA SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/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. 129. Prazo: 

15 (quinze) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 90624 Nr: 7976-89.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRAUDE BUCHHOLZ, HELIANDRE SCARIOT 

CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa de fls. 179. Prazo: 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 131073 Nr: 10289-18.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CONCEIÇÃO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto a correspondência devolvida de fls. 97. Prazo: 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 117592 Nr: 9904-07.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO QUIROGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS BARNES - 

OAB:56.242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Certifico que, decorreu o prazo determinado no item 2 da decisão de fls. 
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460 sem que fosse apresentado comprovante de quitação do débito pela 

parte executada intimada através de seus advogados (fls 461). Antes o 

exposto, intimo os advogados d parte autora a manifestarem no prazo de 

quinze dias (item 4 da decisão de fls. 460).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 262832 Nr: 5301-41.2016.811.0015

 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: FIGUEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVC BRASIL INDÚSTRIA DE TUBOS E 

CONEXÕES S/A, SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS - MULTISETORIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELFIM SUEMI NAKAMURA - 

OAB:23664/PR, RÔMULO SMYLE SAKAKURA GONÇALVES - 

OAB:OAB/PR 86.563, SANDRA MARA SILVEIRA TOMASONI - 

OAB:OAB/SC 8789

 Certifico que, as contestações de fls. 64/102 e 135/148 são tempestivas 

e 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 

apresentar impugnação, caso queira no prazo de quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 224657 Nr: 2556-25.2015.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THACIUS TRANSPORTES LTDA - ME, 

SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, P. A. ALIMENTOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273.843-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOZADAK ALMEIDA 

CARDOSO - OAB:OAB/GO 17.185, PAULO ROBERTO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/GO 41.359-A, VINÍCIUS ROLIM DE MOURA - OAB:23992 O

 Certifico que, a contestação de fls. 280/295 ofertada pela P.A Alimentos 

LTDA é tempestiva e, conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo 

CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO as partes a 

manifestarem-se no prazo de quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 317866 Nr: 1568-96.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO BARROS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR GODINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADNAIR DEMETRIO PEREIRA DA 

SILVA - OAB:3741, ERNESTO FERNANDES DOS REIS - OAB:3810, 

ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO LIMA CARDOZO 

MOREIRA - OAB:130.014 RJ, BRUNO MURAT DO PILLAR - OAB:95.245 

RJ, FLAVIO CANCHERINI - OAB:164.452 SP, JOSÉ ALFREDO FERRARI 

SABINO - OAB:181.836 SP, JOSE LUIZ DA SILVA COSTA - 

OAB:190.547 A/SP, LUIZ EDUARDO LESSA SILVA - OAB:180.781 SP, 

ONDINA LEITE DA CUNHA - OAB:137.475/RJ, RODRIGO PONCE BUENO - 

OAB:230.638, SERGIO TEIXEIRA FIRMO - OAB:32823 RJ

 Vistos etc.

Em virtude de readequação de pauta, consoante afastamento deste 

magistrado, deferido no expediente nº 0028278-04.2018.811.0000, 

REDESIGNO a audiência outrora aprazada, para o dia 24 de maio de 2018, 

às 13:00 horas.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010234-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DE JESUS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010234-69.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CLAUDIO DE 

JESUS COSTA REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos, etc... Compulsando os autos, verifico que o Autor requereu a 

concessão da assistência judiciária gratuita, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Deste modo, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, § 2º, do CPC, deve o Autor 

comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento das 

custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte. 

(AI 28497/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 26/04/2016, Publicado no DJE 09/05/2016). Diante 

disso, intime-se o Autor para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial, 

comprovando sua hipossufiência, sob pena de indeferimento do benefício. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010479-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA DA SILVA SOUSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010479-80.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SIMONE 

APARECIDA DA SILVA SOUSA DOS SANTOS REQUERIDO: ITAU 

SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc... Defiro o pedido de 

prioridade de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o 

disposto no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de 

Mato Grosso. Não havendo elementos que desabonem a declaração de 

pobreza firmada pela autora, defiro a ela os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Considerando que a autora manifestou não ter interesse 

na realização da audiência de conciliação/mediação, bem como a 

seguradora não celebra composições amigáveis antes de ser realizada a 

perícia médica, determino a citação da ré para que no prazo de 15 

(quinze) dias, querendo, conteste a presente ação, sob pena de revelia e 

confissão. Retifique-se na D. e R., eis que a Seguradora Líder não faz 

parte do polo passivo da ação. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010439-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY TEREZINHA FERRO BURKOT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))
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MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO MACIEL (EXECUTADO)

WRM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010439-98.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: SUELY 

TEREZINHA FERRO BURKOT EXECUTADO: WRM CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA - ME, WILSON ROBERTO MACIEL Vistos, etc... 

Compulsando os autos, verifico que a Exequente requereu a concessão 

da assistência judiciária gratuita, benefício este que é destinado aos 

hipossuficientes, que não têm condições de pagar as custas do processo 

sem comprometer o seu sustento. Deste modo, ante a ausência de 

elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em conformidade com 

o disposto no artigo 99, § 2º, do CPC, deve a Exequente comprovar que 

não possui condições de efetuar o pagamento das custas/despesas 

processuais sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte. (AI 28497/2016, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/04/2016, 

Publicado no DJE 09/05/2016). Diante disso, intime-se a Exequente para 

que, no prazo de 15 dias, emende a inicial, comprovando sua 

hipossufiência, sob pena de indeferimento do benefício. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010604-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA DE OLIVEIRA SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010604-48.2018.8.11.0015. AUTOR(A): LOTEADORA 

ASSAI S/S LTDA RÉU: ELIZANGELA DE OLIVEIRA SOUZA Vistos, etc... 

Intime-se a Requerente para que efetue o pagamento das custas judiciais 

vinculadas ao presente feito na forma como determinada no Provimento 

22/2016 da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, art. 2º e 

parágrafos, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1007025-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTRELA DO LESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - 

EPP (AUTOR(A))

NATUAGRO COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CRISTIANO CABRAL OAB - MT22864/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO CRISTOVAO LOCATELLI (RÉU)

RAFAEL NETTO M. GARCIA - ME (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

KOPPERT DO BRASIL SISTEMAS BIOLOGICOS LTDA (RÉU)

DONIZETE APARECIDO DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BANCO DA AMAZONIA SA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE ANTONIO FRANZZOLA JUNIOR OAB - SP208109 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE SAMPAIO DIOGO OAB - MT23530/A (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689/O (ADVOGADO(A))

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG0056526A 

(ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: 

(66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 EDITAL DE 

INTIMAÇÃO INTIMANDO DEVEDORES/CREDORES ABAIXO 

RELACIONADOS E TERCEIROS INTERESSADOS Prazo do Edital: Cinco (5) 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO PROCESSO n. 

1007025-92.2018.8.11.0015 Valor da causa: $2,030,857.48 ESPÉCIE: 

FALÊNCIA POLO ATIVO: ESTRELA DO LESTE COMERCIO, SERVICOS E 

REPRESENTACOES LTDA - EPP Endereço: AV FLORIANOPOLIS, 3137, 

primavera II, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 NATUAGRO 

COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA - EPP Endereço: RUA 

DOS CAJUEIROS, 2286, JARDIM IMPERIAL, SINOP - MT - CEP: 78555-010 

POLO PASSIVO: RAFAEL NETTO M. GARCIA - ME Endereço: RUA 

CARLOS FATUTO, 191, JARDIM DO BOSQUE, LEME - SP - CEP: 13613-110 

KOPPERT DO BRASIL SISTEMAS BIOLOGICOS LTDA Endereço: RODOVIA 

RAPOSO TAVARES, KM 167, - DO KM 160,000 AO KM 168,000, VILA 

NOVA ITAPETININGA, ITAPETININGA - SP - CEP: 18203-340 MAURO 

CRISTOVAO LOCATELLI Endereço: AV RIO GRANDE DO SUL, 934, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 BANCO DO 

BRASIL S.A Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, 1377, - 

DE 1017 AO FIM - LADO ÍMPAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 

78550-202 DONIZETE APARECIDO DE SOUZA Endereço: AV SIRIEMAS, 

LOTE 04, Q5, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 OUTROS 

INTERESSADOS: ITAU UNIBANCO S/A - CNPJ: 60.701.190/0001-04; 

BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44; ESTADO DE 

MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 INTIMANDO: INTIMANDO 

REQUERIDOS/CREDORES ABAIXO RELACIONADOS E TERCEIROS 

INTERESSADOS DA SENTENÇA PROLATADA E RELAÇÃO DE CREDORES 

ABAIXO TRANSCRITOS. FINALIDADE: : Intimar os requeridos/credores e 

terceiros interessados, dos termos da presente ação proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, sentença e relação de 

credores, para, no prazo de quinze (15) dias contados da expiração do 

prazo deste edital, apresentar suas habilitações ou divergências quanto 

aos créditos relacionados na forma do art. 7º, §1º, da Lei 11.101/05, 

ficando dispensados aqueles que já constem da relação de credores 

apresentada pelas falidas, devendo as habilitações serem entregues 

diretamente ao administrador judicial. Ficam ainda intimados os 

requeridos/credores e terceiros de que foi nomeado Administrador Judicial 

o o douto advogado Economista Luiz Alexandre Cristaldo, sócio 

proprietário da empresa Zapaz Administração Judicial Ltda, situado à Av. 

Historiador Rubens de Mendonça, nº 200, sala 104, Edifício Centro 

Empresarial Cuiabá, em Cuiabá-MT, Tel.: 065 3644 7697, e-maisl 

atendimento@zapaz.com .br, onde os documentos das recuperandas 

podem ser consultados. RESUMO DA INICIAL: NATUAGRO COMÉRCIO, 

SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP e ESTRELA DO LESTE 

COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPPP, ingressam com 

o presente pedido de Recuperação Judicial, sob o argumento de as 

empresas e empresários do Grupo Natuagro são empreendedores desde 

o ano de 2005, desenvolvendo suas atividades empresarias nos ramos de 

comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos e fertilizantes, 

gerando muitos empregos diretos e indiretos, movimentando a economia 

local e região. Que atualmente o Grupo emprega diretamente 01 

funcionário, mas tem capacidade para gerar 15 empregos diretos, se 

estivesse em condições normais, e capacidade de Receita Bruta atual de 

R$ 50.000, podendo chegar tranquilamente a R$ 300.000,00. Esclarecem 

que nos últimos três anos foi obrigada a uma completa reestruturação, 

porquanto o setor agropastoril que é seu público alvo passou por grandes 

dificuldades e as vendas diminuíram drasticamente. Informaram que a 

queda nas vendas somadas aos inadimplementos as forçaram a buscar 

recursos junto as instituições financeiras para aquisição de insumos, 

sementes, maquinários e capital de giro, o que veio por liquidar a 

viabilidade das empresas funcionarem, tendo em vistas o notório excesso 
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de juros que são cobrados pelos bancos, através de empréstimos 

financeiros com altas e curto pra para pagamento, com isso os 

investimentos não tiveram o retorno planejado e esperado, somado a 

reduzida queda dos rendimentos. Que para satisfazer suas obrigações se 

viu obrigada a descontar duplicatas em instituições financeiras que lhes 

cobraram taxas de juros altíssimos, gerando falta de capital de giro. 

Sustentam a possibilidade do litisconsorte ativo, já que operam em 

conjunto e possuem os mesmos sócios, no mesmo ramo de atividade, 

sujeitando-se as mesmas regras de administração, com patrimônio em 

comum, realizando operações conjuntas de crédito e débito em bancos, 

havendo uma mistura patrimonial. Requerem, ainda, a exclusão de seus 

nomes e avalistas do SERASA e demais órgão de restrição ao crédito. Por 

fim, o deferimento do processamento da recuperação judicial. RELAÇÃO 

DE CREDORES: BANCO DO BRASIL S/A, QUIROGRAFARIO, R$179.925,16, 

BANCO DO BRASIL S/A, QUIROGRAFARIO, R$229.100,30, BANCO DA 

AMAZÔNIA S/A, QUIROGRAFARIO, R$8.096,80, BANCO SICREDI, 

QUIROGRAFARIO, R$8.852,69, DILLON BIOTECNOLOGIA LTDA ME – 

14.698.067/0001-56(ECCB INSUMOS BIOLÓGICOS), QUIROGRAFARIO, 

R$12.000,00, RAFAEL NETTO M. GARCIA ME – 08.899.707/0001-93 

(AGROBIOLOGICA), QUIROGRAFARIO, R$1.113.669,60, KOPPERT DO 

BRASIL SISTEMAS BIOLÓGICOS LTDA – 65.017.857/0001-60, 

QUIROGRAFARIO, R$ 329.705,25, MAURO CRISTOVÃO LOCATELLI, CPF 

025.053.641-25, QUIROGRAFARIO, R$ 92.942,88, DOMINZETE 

APARECIDO DE SOUZA – CPF 025.053.641-25, QUIROGRAFARIO, 

R$56.564,80. SENTENÇA: VISTOS, ETC... NATUAGRO COMÉRCIO, 

SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP e ESTRELA DO LESTE 

COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPPP, Id. Nº 

14192735, ingressam com o presente pedido de Recuperação Judicial, 

sob o argumento de as empresas e empresários do Grupo Natuagro são 

empreendedores desde o ano de 2005, desenvolvendo suas atividades 

empresarias nos ramos de comércio atacadista de defensivos agrícolas, 

adubos e fertilizantes, gerando muitos empregos diretos e indiretos, 

movimentando a economia local e região. Informaram que a queda nas 

vendas somadas aos inadimplementos as forçaram a buscar recursos 

junto as instituições financeiras para aquisição de insumos, sementes, 

maquinários e capital de giro, o que veio por liquidar a viabilidade das 

empresas funcionarem, tendo em vistas o notório excesso de juros que 

são cobrados pelos bancos, através de empréstimos financeiros com 

altas e curto para pagamento, com isso os investimentos não tiveram o 

retorno planejado e esperado, somado a reduzida queda dos 

rendimentos.Que para satisfazer suas obrigações se viu obrigada a 

descontar duplicatas em instituições financeiras que lhes cobraram taxas 

de juros altíssimos, gerando falta de capital de giro.Com a inicial vieram os 

documentos exigidos pelo art. 51 da LRE, Id nº 1419235, pag. 16, inclusive 

a certidão de regularidade no Registro Público de Empresas, Id nº 

14193285 e 14193695, dando conta de que as empresas estavam em 

plena atividade comercial, bem como, a relação de credores, Id nº 

14193839 e 14193860, e o valor do débito estimado em R$ 2.030.857,48. 

Por decisão de Id nº 14240265, este Magistrado, entendo presentes os 

requisitos dos arts. 48 e 51, deferiu o processamento da recuperação 

judicial das recuperandas, visando a superação da situação de crise 

econômico-financeira das empresas, e permitir a manutenção da fonte 

produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, 

promovendo a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à 

atividade econômica, registrando que incumbia aos credores a 

fiscalização e o auxílio na verificação da situação econômica financeira 

daquelas, eis que a decisão quanto a aprovação ou não do plano, se for o 

caso, compete à Assembleia Geral de Credores, ou seja, nesta fase o 

Magistrado deve se ater apenas e tão somente à crise informada e a 

satisfação dos requisitos legais dos arts. 48 e 51 da LRF. As 

recuperadas, também, apresentaram o plano de recuperação judicial, Id nº 

15296662 e Id nº 15298051, requerendo fosse desconsiderado o primeiro 

plano apresentado, Id nº 15296662, e seus anexos, mantendo-se hígido o 

segundo plano, Id nº 15298051, e seus anexos, Id nº 15298882. Em 

seguida, encontra-se a manifestação do administrador judicial, 

representante da Zapaz Administração Judicial Ltda, requerendo a 

convolação da recuperação judicial em falência, pois as recuparandas 

informaram na peça exordial que se encontravam em plena atividade e que 

empregavam atualmente apenas um funcionário, embora tivessem 

capacidade para gerar mais 15 empregos diretos, bem como que sua 

receita bruta era de R$ 50.000,00 mensais, podendo chegar a uma receita 

de R$ 300.000,00. Diz o administrador, que em diligência in loco nas sedes 

das empresas, nas cidades de Sinop e Primavera do Leste/MT, averiguou 

que nenhuma delas estavam em atividade, pois na cidade de Sinop, o 

imóvel possui apenas uma placa “Naturago”, porém, encontra-se fechado 

sem sinais de movimentação externa ou interna de funcionários, clientes, 

entrada ou saída de veículos, e sem número telefônico para contato, 

sendo que a vizinhança informou que a empresa encontra-se fechada há 

muito tempo, e ainda, que uma vez por mês, no período da madrugada, um 

caminhão adentra no estabelecimento, o que levanta a suspeita de 

tratar-se de dilapidação patrimonial, o que, se for realizada, gera enormes 

prejuízos aos credores. Já em Primavera do Leste/MT, onde deveria estar 

sediada a empresa Estrela do Leste, encontra-se a empresa GERCARDI 

TRANSPORTES E LOGISTIVA, e em conversas com os seus funcionários, 

apurou-se que a atual empresa loca o imóvel, e que também um antigo 

funcionário da Estrela do Leste os informou que os proprietários se 

mudaram para a cidade de Campo Grande/MS, mas não obteve o contato 

desse ex-funcionário, e ainda, a imobiliária responsável pela locação, 

informou que há muito tempo a recuperanda deixou o imóvel, além disso, 

não obteve sucesso em localizar os representantes das recuperandas ou 

um único funcionário seu. Diante disso, opina pela convolação da 

recuperação judicial em falência, diante da inatividade empresarial, e que 

para tanto existe previsão legal, art. 73, IV, da LRE, observando-se as 

exigências do art. 99, Inciso I a XIII e parágrafo único da LRE, requerendo, 

ainda, a expedição de ordem de arrombamento da sede da recuperanda 

em Sinop, para permitir a arrecadação pela administração judicial; penhora 

on-line; expedição de ofício aos Cartórios de Imóveis do Brasil, via 

ferramenta do CNJ denominado de SREI – Sistema de Registro Eletrônico 

de Imóveis, para anotação da falência e indisponibilidade de imóveis em 

nome das recuperandas; ofício ao Detran para restrição judicial dos 

veículos de propriedade das falidas; ofício à Junta Comercial para 

indisponibilidade de quotas sociais ou ações de empresas em que as 

falidas figurem como sócias ou acionistas, assim como anotar a falência e, 

expedição de ofício para a Receita Federal para apresentação das últimas 

05 declarações de IR, e anotação de falência. Instado a se manifestar o 

M.P. opinou pela convolação da recuperação judicial em falência, Id nº 

161650009. É o Relatório Decido Consigno de início que o parecer do 

administrador judicial encontra-se em sigilo, assim, como o parecer do MP, 

já que se trata de questão que uma vez colocada a público pode levar as 

recuperandas a adotarem postura de dilapidação imediata e irreversível de 

seus bens, bem como, que não foram publicados os editais a que se 

referem os arts. 7º, § 1º, e art. 53, parágrafo único, ambos da LRE. 

Segundo o art. 47 da LRE, “a recuperação judicial tem por objetivo 

viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do 

devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora do emprego 

dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a 

preservação da empresa, sua função social e o estímulo á atividade 

econômica”, revelando que o intuito da lei é conceder a recuperação 

judicial aos devedores que realmente se mostrarem em condições de se 

recuperar, sendo, pois, empresas/devedoras viáveis. Se a crise que 

assola a devedora é de tamanha monta que se monstra insuperável, o 

caminho da recuperação lhe deve ser negado, e decretada a quebra da 

empresa. O art. 48, caput, c/c o art. 51, V, ambos da LRE, prevê que só 

poderá requerer recuperação judicial o devedor que no momento do 

pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 02 anos, ou seja, 

é preciso que o devedor comprove estar exercendo sua atividade 

empresarial regularmente há mais de dois anos. Caso a petição esteja em 

desacordo com as determinações do art. 51 da LRE, o juiz deve indeferi-la 

e decretar a falência, salvo se for o caso de emenda. Neste caso 

específico, este Magistrado foi levado a erro pelas recuperandas que 

afirmaram “exercer suas atividades de comércio atacadista de defensivo 

agrícola, adubos e fertilizantes há mais de dois anos...”, Id nº 14192735, 

pag. 05. Dessa forma, diante das diligências realizadas pelo administrador 

judicial, as recuperandas em momento algum apresentaram os requisitos 

legais para o deferimento do pedido de recuperação judicial, pois, acaso 

confessassem a sua real situação na petição inicial, o pedido sequer teria 

sido deferido, mas sim, a falência, mas ao contrário, agiram de má fé, 

induzindo este juízo a erro. Vê-se claramente que a afirmação de estarem 

em atividade por mais de 02 anos, não condiz com a verdade, já que as 

empresas estão inativas, com suas atividades paradas, ou melhor, já 

estavam inativas antes mesmo do pedido de recuperação judicial, requisito 

essencial para que fosse deferido o pedido de processamento, bem como 

para o prosseguimento desta ação. Não estando em atividade, a tendência 

é que as dívidas aumentem ainda mais, com a impossibilidade de 
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pagamento e cumprimento do plano apresentado. O que se pode concluir é 

que as recuperandas esperaram demais para buscar o caminho da 

Recuperação Judicial, permitindo com isso a deterioração de seu 

processo produtivo e o exaurimento do seu caixa, pois sem atividade não 

há lucro, e sem lucro, não se tem como pagar as dívidas presentes e 

pretéritas. Ainda que haja na doutrina e jurisprudência distinções entre 

crises que podem afetar uma empresa, o certo é que o que interessa 

nesta ação é que somente as empresas viáveis podem se recuperar da 

crise pela qual foram afetadas e dessa forma ser beneficiadas com a 

recuperação judicial, o que não é o caso dos autos, como já relatado pelo 

administrador judicial. As empresas que não são mais viáveis, não podem 

ter a proteção da lei, sendo a falência e o pagamento dos credores a 

solução mais viável e adequada. Este Magistrado entende que neste caso 

específico, não é caso de extinção da ação por ausência de requisito 

essencial para o seu prosseguimento, mas sim de convolação da 

recuperação judicial em falência, já que este juízo foi levado a erro, 

quando do deferimento do processamento, art. 73, parágrafo único da 

LRE. Mesmo que se tenha deferido o processamento, caso a empresa em 

recuperação deixe de exercer suas atividades, deixe de produzir, não 

tenha ou venha demitir funcionários injustificadamente, tudo a prejudicar a 

possibilidade de obtenção de benefícios sociais e econômicos que a lei 

procura preservar, deve o juiz converter a recuperação judicial em 

falência. Em que pese num primeiro momento este Magistrado tenha 

deferido o pedido, restou demonstrado pelo administrador judicial, em 

momento posterior, que, em verdade, as empresas recuperandas 

encontravam-se inativa, o que se denota, inclusive por um dos imóveis 

estar locado, o que inviabiliza o cumprimento do plano de recuperação 

judicial e infringe o requisito temporal de dois anos de exercício regular da 

atividade. Assim, ainda que não seja caso de aplicação do art. 73 da LRE, 

o indeferimento do pedido de recuperação judicial inexoravelmente conduz 

à decretação da falência. Estando as recuperandas sem qualquer 

atividade e sem faturamento, não há outra decisão a ser proferida senão o 

decreto de falência delas, razão pela qual converto a recuperação judicial 

das empresas/autoras/recuperandas (NATUAGRO COMÉRCIO, SERVIÇOS 

E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP e ESTRELA DO LESTE COMÉRCIO, 

SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPPP) em falência, e determino: 

1- Fixo o termo legal da falência no 90º dia antecedente ao ajuizamento da 

ação de recuperação judicial. 2 - No que se refere a relação de credores, 

esta já consta dos autos, sendo desnecessária nova reiteração da 

providência. 3 -Determino a Srª Gestora que conste do edital de 

Publicação desta sentença, que os credores terão o prazo de 15 dias 

para as habilitações de credito (art. 99, IV), ficando dispensados aqueles 

que já constem da relação de credores apresentada pelas falidas, 

devendo as habilitações serem entregues diretamente ao Administrador 

judicial. 4 - Suspendo todas as ações ou execuções contra as falidas que 

ainda estiverem em andamento ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 

1º e 2º do art. 6º da LRE. 5 - Fica proibida a prática de qualquer ato de 

disposição ou oneração de bens sem prévia autorização judicial. 6 - 

Determino a expedição, art. 99, VIII, de ordem de anotação da falência no 

Registro Público de Empresas (JUCEMAT), e para que conste a expressão 

“falida”, a data da decretação da falência e a inabilitação de que trata o 

art. 102 da LRE, e dos ofícios referidos no inciso X do mesmo dispositivo 

(art. 99). 7 - Intimação do MP e a comunicação por carta registrada as 

Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e municípios em que as 

devedoras tiverem estabelecimento, bem como, a Justiça do Trabalho, as 

Varas Cíveis desta Comarca e da Capital, e as Varas da Fazenda Pública 

do Estado de Mato Grosso, para que tomem conhecimento da decretação 

da falência, art. 99, XIII, da LRE. 8- Expeça-se edital, nos termos do 

disposto no parágrafo único do art. 99, que deverá conter a íntegra desta 

decisão, devendo nele constar a relação de credores nos moldes como 

consignado no item – 3. 9 - Mantenho como administrado judicial o douto 

advogado Economista Luiz Alexandre Cristaldo, sócio proprietário da 

empresa Zapaz Administração Judicial Ltda, situado à Av. Historiador 

Rubens de Mendonça, nº 200, sala 104, Edifício Centro Empresarial 

Cu iabá,  em Cuiabá-MT,  Te l . :  065  3644 7697,  e -ma is l 

atendimento@zapaz.com .br, que deverá ser intimado pessoalmente desta 

nomeação, para, em 48 horas, assinar, na sede deste juízo, o novo termo 

de compromisso, art. 33 e 34 da LRF, e proceder na conformidade dos 

arts. 108, 110, 139 e 140 da mencionada lei. 10 – Determino a lacração do 

local onde se encontram os bens a serem arrecadados, ficando, por ora, 

o administrado judicial como depositário, art. 109 da LRE. 11 – Determino o 

encerramento das contas bancárias das falidas e a requisição de 

informações acerca dos saldos nelas existentes. 12 – No que concerne 

aos livros devo o administrador judicial providenciar o seu encerramento e 

guardar em local que indicar. 13 – A venda de que trata o art. 140 da LRE, 

deverá ocorrer por determinação deste juízo, após ouvido o Administrador 

Judicial e atendendo à orientação do Comitê, se houver, por uma das 

modalidades estabelecidas no art. 142 da mesma Lei. 14 – Proceda-se a 

Srª Gestora a retificação na D.R e A. para passe a constar a falência das 

devedoras. Atendo as solicitações do Sr. Administrador Judicial, delibero: 

a) Pela ordem de arrombamento do estabelecimento da sede da 

recuperanda NATUAGRO, sito à rua dos cajueiros, nº 2286, Jardim 

Imperial, com reforço policial, se necessário for, devendo a ordem ser 

acompanhada por 02 Oficiais de Justiça que a tudo anotarão e exporão a 

este Juízo; b) Defiro a Penhora on-line das recuperandas, embora já tenha 

determinado o encerramento de suas contas, como acima se vê; c) 

Expedição aos CRI do Brasil, pela ferramenta indicada no item “b” do 

parecer do Adm. Judicial, Id. 15437016, pag. 10; d) Bloqueio de bens 

móveis, via Renajud, pertencentes as falidas; e) Expedição de Ofício à 

junta Comercial para indisponibilidade de quotas sociais ou ações de 

empresas que as falidas figurem como sócias ou acionistas; f) IR dos 

últimos 05 anos das falidas pelo sistema Infojud. Atente a Srª Gestora e o 

Sr. Administrador Judicial para o que determina o art. 191 da LRE, bem 

como, mantenha em sigilo a decisão, até que se cumpram as 

determinações deste juízo com relação a indisponibilidade dos bens 

móveis e imóveis, e os requerimentos do Administrador Judicial, e, em 

seguida, dê-se publicidade como já determinado quando da conversão em 

falência. Ciência ao M.P. Intime-se. Cumpra-se. Sinop, 29 de outubro de 

2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, NIRLEI APARECIDA ALVES 

MARTINEZ BOTIN, digitei. SINOP, 31 de outubro de 2018. Vânia Maria 

Nunes da Silva 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-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1007025-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTRELA DO LESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - 

EPP (AUTOR(A))

NATUAGRO COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CRISTIANO CABRAL OAB - MT22864/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO CRISTOVAO LOCATELLI (RÉU)

RAFAEL NETTO M. GARCIA - ME (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

KOPPERT DO BRASIL SISTEMAS BIOLOGICOS LTDA (RÉU)

DONIZETE APARECIDO DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103759/11/2018 Página 513 de 671



SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BANCO DA AMAZONIA SA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE ANTONIO FRANZZOLA JUNIOR OAB - SP208109 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE SAMPAIO DIOGO OAB - MT23530/A (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689/O (ADVOGADO(A))

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG0056526A 

(ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007025-92.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ESTRELA DO 

LESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP, 

NATUAGRO COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA - EPP RÉU: 

RAFAEL NETTO M. GARCIA - ME, KOPPERT DO BRASIL SISTEMAS 

BIOLOGICOS LTDA, MAURO CRISTOVAO LOCATELLI, BANCO DO BRASIL 

S.A, DONIZETE APARECIDO DE SOUZA VISTOS, ETC... NATUAGRO 

COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP e ESTRELA DO 

LESTE COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPPP, Id. Nº 

14192735, ingressam com o presente pedido de Recuperação Judicial, 

sob o argumento de as empresas e empresários do Grupo Natuagro são 

empreendedores desde o ano de 2005, desenvolvendo suas atividades 

empresarias nos ramos de comércio atacadista de defensivos agrícolas, 

adubos e fertilizantes, gerando muitos empregos diretos e indiretos, 

movimentando a economia local e região. Informaram que a queda nas 

vendas somadas aos inadimplementos as forçaram a buscar recursos 

junto as instituições financeiras para aquisição de insumos, sementes, 

maquinários e capital de giro, o que veio por liquidar a viabilidade das 

empresas funcionarem, tendo em vistas o notório excesso de juros que 

são cobrados pelos bancos, através de empréstimos financeiros com 

altas e curto para pagamento, com isso os investimentos não tiveram o 

retorno planejado e esperado, somado a reduzida queda dos rendimentos. 

Que para satisfazer suas obrigações se viu obrigada a descontar 

duplicatas em instituições financeiras que lhes cobraram taxas de juros 

altíssimos, gerando falta de capital de giro. Com a inicial vieram os 

documentos exigidos pelo art. 51 da LRE, Id nº 1419235, pag. 16, inclusive 

a certidão de regularidade no Registro Público de Empresas, Id nº 

14193285 e 14193695, dando conta de que as empresas estavam em 

plena atividade comercial, bem como, a relação de credores, Id nº 

14193839 e 14193860, e o valor do débito estimado em R$ 2.030.857,48. 

Por decisão de Id nº 14240265, este Magistrado, entendo presentes os 

requisitos dos arts. 48 e 51, deferiu o processamento da recuperação 

judicial das recuperandas, visando a superação da situação de crise 

econômico-financeira das empresas, e permitir a manutenção da fonte 

produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, 

promovendo a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à 

atividade econômica, registrando que incumbia aos credores a 

fiscalização e o auxílio na verificação da situação econômica financeira 

daquelas, eis que a decisão quanto a aprovação ou não do plano, se for o 

caso, compete à Assembleia Geral de Credores, ou seja, nesta fase o 

Magistrado deve se ater apenas e tão somente à crise informada e a 

satisfação dos requisitos legais dos arts. 48 e 51 da LRF. As 

recuperadas, também, apresentaram o plano de recuperação judicial, Id nº 

15296662 e Id nº 15298051, requerendo fosse desconsiderado o primeiro 

plano apresentado, Id nº 15296662, e seus anexos, mantendo-se hígido o 

segundo plano, Id nº 15298051, e seus anexos, Id nº 15298882. Em 

seguida, encontra-se a manifestação do administrador judicial, 

representante da Zapaz Administração Judicial Ltda, requerendo a 

convolação da recuperação judicial em falência, pois as recuparandas 

informaram na peça exordial que se encontravam em plena atividade e que 

empregavam atualmente apenas um funcionário, embora tivessem 

capacidade para gerar mais 15 empregos diretos, bem como que sua 

receita bruta era de R$ 50.000,00 mensais, podendo chegar a uma receita 

de R$ 300.000,00. Diz o administrador, que em diligência in loco nas sedes 

das empresas, nas cidades de Sinop e Primavera do Leste/MT, averiguou 

que nenhuma delas estavam em atividade, pois na cidade de Sinop, o 

imóvel possui apenas uma placa “Naturago”, porém, encontra-se fechado 

sem sinais de movimentação externa ou interna de funcionários, clientes, 

entrada ou saída de veículos, e sem número telefônico para contato, 

sendo que a vizinhança informou que a empresa encontra-se fechada há 

muito tempo, e ainda, que uma vez por mês, no período da madrugada, um 

caminhão adentra no estabelecimento, o que levanta a suspeita de 

tratar-se de dilapidação patrimonial, o que, se for realizada, gera enormes 

prejuízos aos credores. Já em Primavera do Leste/MT, onde deveria estar 

sediada a empresa Estrela do Leste, encontra-se a empresa GERCARDI 

TRANSPORTES E LOGISTIVA, e em conversas com os seus funcionários, 

apurou-se que a atual empresa loca o imóvel, e que também um antigo 

funcionário da Estrela do Leste os informou que os proprietários se 

mudaram para a cidade de Campo Grande/MS, mas não obteve o contato 

desse ex-funcionário, e ainda, a imobiliária responsável pela locação, 

informou que há muito tempo a recuperanda deixou o imóvel, além disso, 

não obteve sucesso em localizar os representantes das recuperandas ou 

um único funcionário seu. Diante disse, opina pela convolação da 

recuperação judicial em falência, diante da inatividade empresarial, e que 

para tanto existe previsão legal, art. 73, IV, da LRE, observando-se as 

exigências do art. 99, Inciso I a XIII e parágrafo único da LRE, requerendo, 

ainda, a expedição de ordem de arrombamento da sede da recuperanda 

em Sinop, para permitir a arrecadação pela administração judicial; penhora 

on-line; expedição de ofício aos Cartórios de Imóveis do Brasil, via 

ferramenta do CNJ denominado de SREI – Sistema de Registro Eletrônico 

de Imóveis, para anotação da falência e indisponibilidade de imóveis em 

nome das recuperandas; ofício ao Detran para restrição judicial dos 

veículos de propriedade das falidas; ofício à Junta Comercial para 

indisponibilidade de quotas sociais ou ações de empresas em que as 

falidas figurem como sócias ou acionistas, assim como anotar a falência e, 

expedição de ofício para a Receita Federal para apresentação das últimas 

05 declarações de IR, e anotação de falência. Instado a se manifestar o 

M.P. opinou pela convolação da recuperação judicial em falência, Id nº 

161650009. É o Relatório Decido Consigno de início que o parecer do 

administrador judicial encontra-se em sigilo, assim, como o parecer do MP, 

já que se trata de questão que uma vez colocada a público pode levar as 

recuperandas a adotarem postura de dilapidação imediata e irreversível de 

seus bens, bem como, que não foram publicados os editais a que se 

referem os arts. 7º, § 1º, e art. 53, parágrafo único, ambos da LRE. 

Segundo o art. 47 da LRE, “a recuperação judicial tem por objetivo 

viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do 

devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora do emprego 

dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a 

preservação da empresa, sua função social e o estímulo á atividade 

econômica”, revelando que o intuito da lei é conceder a recuperação 

judicial aos devedores que realmente se mostrarem em condições de se 

recuperar, sendo, pois, empresas/devedoras viáveis. Se a crise que 

assola a devedora é de tamanha monta que se monstra insuperável, o 

caminho da recuperação lhe deve ser negado, e decretada a quebra da 

empresa. O art. 48, caput, c/c o art. 51, V, ambos da LRE, prevê que só 

poderá requerer recuperação judicial o devedor que no momento do 

pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 02 anos, ou seja, 

é preciso que o devedor comprove estar exercendo sua atividade 

empresarial regularmente há mais de dois anos. Caso a petição esteja em 

desacordo com as determinações do art. 51 da LRE, o juiz deve indeferi-la 

e decretar a falência, salvo se for o caso de emenda. Neste caso 

específico, este Magistrado foi levado a erro pelas recuperandas que 

afirmaram “exercer suas atividades de comércio atacadista de defensivo 

agrícola, adubos e fertilizantes há mais de dois anos...”, Id nº 14192735, 

pag. 05. Dessa forma, diante das diligências realizadas pelo administrador 

judicial, as recuperandas em momento algum apresentaram os requisitos 

legais para o deferimento do pedido de recuperação judicial, pois, acaso 

confessassem a sua real situação na petição inicial, o pedido sequer teria 

sido deferido, mas sim, a falência, mas ao contrário, agiram de má fé, 

induzindo este juízo a erro. Vê-se claramente que a afirmação de estarem 

em atividade por mais de 02 anos, não condiz com a verdade, já que as 

empresas estão inativas, com suas atividades paradas, ou melhor, já 

estavam inativas antes mesmo do pedido de recuperação judicial, requisito 

essencial para que fosse deferido o pedido de processamento, bem como 

para o prosseguimento desta ação. Não estando em atividade, a tendência 

é que as dívidas aumentem ainda mais, com a impossibilidade de 

pagamento e cumprimento do plano apresentado. O que se pode concluir é 

que as recuperandas esperaram demais para buscar o caminho da 

Recuperação Judicial, permitindo com isso a deterioração de seu 

processo produtivo e o exaurimento do seu caixa, pois sem atividade não 

há lucro, e sem lucro, não se tem como pagar as dívidas presentes e 
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pretéritas. Ainda que haja na doutrina e jurisprudência distinções entre 

crises que podem afetar uma empresa, o certo é que o que interessa 

nesta ação é que somente as empresas viáveis podem se recuperar da 

crise pela qual foram afetadas e dessa forma ser beneficiadas com a 

recuperação judicial, o que não é o caso dos autos, como já relatado pelo 

administrador judicial. As empresas que não são mais viáveis, não podem 

ter a proteção da lei, sendo a falência e o pagamento dos credores a 

solução mais viável e adequada. Este Magistrado entende que neste caso 

específico, não é caso de extinção da ação por ausência de requisito 

essencial para o seu prosseguimento, mas sim de convolação da 

recuperação judicial em falência, já que este juízo foi levado a erro, 

quando do deferimento do processamento, art. 73, parágrafo único da 

LRE. Mesmo que se tenha deferido o processamento, caso a empresa em 

recuperação deixe de exercer suas atividades, deixe de produzir, não 

tenha ou venha demitir funcionários injustificadamente, tudo a prejudicar a 

possibilidade de obtenção de benefícios sociais e econômicos que a lei 

procura preservar, deve o juiz converter a recuperação judicial em 

falência. Em que pese num primeiro momento este Magistrado tenha 

deferido o pedido, restou demonstrado pelo administrador judicial, em 

momento posterior, que, em verdade, as empresas recuperandas 

encontravam-se inativa, o que se denota, inclusive por um dos imóveis 

estar locado, o que inviabiliza o cumprimento do plano de recuperação 

judicial e infringe o requisito temporal de dois anos de exercício regular da 

atividade. Assim, ainda que não seja caso de aplicação do art. 73 da LRE, 

o indeferimento do pedido de recuperação judicial inexoravelmente conduz 

à decretação da falência. Estando as recuperandas sem qualquer 

atividade e sem faturamento, não há outra decisão a ser proferida senão o 

decreto de falência delas, razão pela qual converto a recuperação judicial 

das empresas/autoras/recuperandas (NATUAGRO COMÉRCIO, SERVIÇOS 

E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP e ESTRELA DO LESTE COMÉRCIO, 

SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPPP) em falência, e determino: 

1- Fixo o termo legal da falência no 90º dia antecedente ao ajuizamento da 

ação de recuperação judicial. 2 - No que se refere a relação de credores, 

esta já consta dos autos, sendo desnecessária nova reiteração da 

providência. 3 -Determino a Srª Gestora que conste do edital de 

Publicação desta sentença, que os credores terão o prazo de 15 dias 

para as habilitações de credito (art. 99, IV), ficando dispensados aqueles 

que já constem da relação de credores apresentada pelas falidas, 

devendo as habilitações serem entregues diretamente ao Administrador 

judicial. 4 - Suspendo todas as ações ou execuções contra as falidas que 

ainda estiverem em andamento ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 

1º e 2º do art. 6º da LRE. 5 - Fica proibida a prática de qualquer ato de 

disposição ou oneração de bens sem prévia autorização judicial. 6 - 

Determino a expedição, art. 99, VIII, de ordem de anotação da falência no 

Registro Público de Empresas (JUCEMAT), e para que conste a expressão 

“falida”, a data da decretação da falência e a inabilitação de que trata o 

art. 102 da LRE, e dos ofícios referidos no inciso X do mesmo dispositivo 

(art. 99). 7 - Intimação do MP e a comunicação por carta registrada as 

Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e municípios em que as 

devedoras tiverem estabelecimento, bem como, a Justiça do Trabalho, as 

Varas Cíveis desta Comarca e da Capital, e as Varas da Fazenda Pública 

do Estado de Mato Grosso, para que tomem conhecimento da decretação 

da falência, art. 99, XIII, da LRE. 8- Expeça-se edital, nos termos do 

disposto no parágrafo único do art. 99, que deverá conter a íntegra desta 

decisão, devendo nele constar a relação de credores nos moldes como 

consignado no item – 3. 9 - Mantenho como administrado judicial o douto 

advogado Economista Luiz Alexandre Cristaldo, sócio proprietário da 

empresa Zapaz Administração Judicial Ltda, situado à Av. Historiador 

Rubens de Mendonça, nº 200, sala 104, Edifício Centro Empresarial 

Cu iabá,  em Cuiabá-MT,  Te l . :  065  3644 7697,  e -ma is l 

atendimento@zapaz.com .br, que deverá ser intimado pessoalmente desta 

nomeação, para, em 48 horas, assinar, na sede deste juízo, o novo termo 

de compromisso, art. 33 e 34 da LRF, e proceder na conformidade dos 

arts. 108, 110, 139 e 140 da mencionada lei. 10 – Determino a lacração do 

local onde se encontram os bens a serem arrecadados, ficando, por ora, 

o administrado judicial como depositário, art. 109 da LRE. 11 – Determino o 

encerramento das contas bancárias das falidas e a requisição de 

informações acerca dos saldos nelas existentes. 12 – No que concerne 

aos livros devo o administrador judicial providenciar o seu encerramento e 

guardar em local que indicar. 13 – A venda de que trata o art. 140 da LRE, 

deverá ocorrer por determinação deste juízo, após ouvido o Administrador 

Judicial e atendendo à orientação do Comitê, se houver, por uma das 

modalidades estabelecidas no art. 142 da mesma Lei. 14 – Proceda-se a 

Srª Gestora a retificação na D.R e A. para passe a constar a falência das 

devedoras. Atendo as solicitações do Sr. Administrador Judicial, delibero: 

a) Pela ordem de arrombamento do estabelecimento da sede da 

recuperanda NATARUGO, sito à rua dos cajueiros, nº 2286, Jardim 

Imperial, com reforço policial, se necessário for, devendo a ordem ser 

acompanhada por 02 Oficiais de Justiça que a tudo anotarão e exporão a 

este Juízo; b) Defiro a Penhora on-line das recuperandas, embora já tenha 

determinado o encerramento de suas contas, como acima se vê; c) 

Expedição aos CRI do Brasil, pela ferramenta indicada no item “b” do 

parecer do Adm. Judicial, Id. 15437016, pag. 10; d) Bloqueio de bens 

móveis, via Renajud, pertencentes as falidas; e) Expedição de Ofício à 

junta Comercial para indisponibilidade de quotas sociais ou ações de 

empresas que as falidas figurem como sócias ou acionistas; f) IR dos 

últimos 05 anos das falidas pelo sistema Infojud. Atente a Srª Gestora e o 

Sr. Administrador Judicial para o que determina o art. 191 da LRE, bem 

como, mantenha em sigilo a decisão, até que se cumpram as 

determinações deste juízo com relação a indisponibilidade dos bens 

móveis e imóveis, e os requerimentos do Administrador Judicial, e, em 

seguida, dê-se publicidade como já determinado quando da conversão em 

falência. Ciência ao M.P. Intime-se. Cumpra-se. Sinop, 29 de outubro de 

2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007025-92.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ESTRELA DO 

LESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP, 

NATUAGRO COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA - EPP RÉU: 

RAFAEL NETTO M. GARCIA - ME, KOPPERT DO BRASIL SISTEMAS 

BIOLOGICOS LTDA, MAURO CRISTOVAO LOCATELLI, BANCO DO BRASIL 

S.A, DONIZETE APARECIDO DE SOUZA VISTOS, ETC... NATUAGRO 

COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP e ESTRELA DO 

LESTE COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPPP, Id. Nº 

14192735, ingressam com o presente pedido de Recuperação Judicial, 

sob o argumento de as empresas e empresários do Grupo Natuagro são 

empreendedores desde o ano de 2005, desenvolvendo suas atividades 

empresarias nos ramos de comércio atacadista de defensivos agrícolas, 

adubos e fertilizantes, gerando muitos empregos diretos e indiretos, 

movimentando a economia local e região. Informaram que a queda nas 

vendas somadas aos inadimplementos as forçaram a buscar recursos 

junto as instituições financeiras para aquisição de insumos, sementes, 

maquinários e capital de giro, o que veio por liquidar a viabilidade das 

empresas funcionarem, tendo em vistas o notório excesso de juros que 

são cobrados pelos bancos, através de empréstimos financeiros com 

altas e curto para pagamento, com isso os investimentos não tiveram o 
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retorno planejado e esperado, somado a reduzida queda dos rendimentos. 

Que para satisfazer suas obrigações se viu obrigada a descontar 

duplicatas em instituições financeiras que lhes cobraram taxas de juros 

altíssimos, gerando falta de capital de giro. Com a inicial vieram os 

documentos exigidos pelo art. 51 da LRE, Id nº 1419235, pag. 16, inclusive 

a certidão de regularidade no Registro Público de Empresas, Id nº 

14193285 e 14193695, dando conta de que as empresas estavam em 

plena atividade comercial, bem como, a relação de credores, Id nº 

14193839 e 14193860, e o valor do débito estimado em R$ 2.030.857,48. 

Por decisão de Id nº 14240265, este Magistrado, entendo presentes os 

requisitos dos arts. 48 e 51, deferiu o processamento da recuperação 

judicial das recuperandas, visando a superação da situação de crise 

econômico-financeira das empresas, e permitir a manutenção da fonte 

produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, 

promovendo a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à 

atividade econômica, registrando que incumbia aos credores a 

fiscalização e o auxílio na verificação da situação econômica financeira 

daquelas, eis que a decisão quanto a aprovação ou não do plano, se for o 

caso, compete à Assembleia Geral de Credores, ou seja, nesta fase o 

Magistrado deve se ater apenas e tão somente à crise informada e a 

satisfação dos requisitos legais dos arts. 48 e 51 da LRF. As 

recuperadas, também, apresentaram o plano de recuperação judicial, Id nº 

15296662 e Id nº 15298051, requerendo fosse desconsiderado o primeiro 

plano apresentado, Id nº 15296662, e seus anexos, mantendo-se hígido o 

segundo plano, Id nº 15298051, e seus anexos, Id nº 15298882. Em 

seguida, encontra-se a manifestação do administrador judicial, 

representante da Zapaz Administração Judicial Ltda, requerendo a 

convolação da recuperação judicial em falência, pois as recuparandas 

informaram na peça exordial que se encontravam em plena atividade e que 

empregavam atualmente apenas um funcionário, embora tivessem 

capacidade para gerar mais 15 empregos diretos, bem como que sua 

receita bruta era de R$ 50.000,00 mensais, podendo chegar a uma receita 

de R$ 300.000,00. Diz o administrador, que em diligência in loco nas sedes 

das empresas, nas cidades de Sinop e Primavera do Leste/MT, averiguou 

que nenhuma delas estavam em atividade, pois na cidade de Sinop, o 

imóvel possui apenas uma placa “Naturago”, porém, encontra-se fechado 

sem sinais de movimentação externa ou interna de funcionários, clientes, 

entrada ou saída de veículos, e sem número telefônico para contato, 

sendo que a vizinhança informou que a empresa encontra-se fechada há 

muito tempo, e ainda, que uma vez por mês, no período da madrugada, um 

caminhão adentra no estabelecimento, o que levanta a suspeita de 

tratar-se de dilapidação patrimonial, o que, se for realizada, gera enormes 

prejuízos aos credores. Já em Primavera do Leste/MT, onde deveria estar 

sediada a empresa Estrela do Leste, encontra-se a empresa GERCARDI 

TRANSPORTES E LOGISTIVA, e em conversas com os seus funcionários, 

apurou-se que a atual empresa loca o imóvel, e que também um antigo 

funcionário da Estrela do Leste os informou que os proprietários se 

mudaram para a cidade de Campo Grande/MS, mas não obteve o contato 

desse ex-funcionário, e ainda, a imobiliária responsável pela locação, 

informou que há muito tempo a recuperanda deixou o imóvel, além disso, 

não obteve sucesso em localizar os representantes das recuperandas ou 

um único funcionário seu. Diante disse, opina pela convolação da 

recuperação judicial em falência, diante da inatividade empresarial, e que 

para tanto existe previsão legal, art. 73, IV, da LRE, observando-se as 

exigências do art. 99, Inciso I a XIII e parágrafo único da LRE, requerendo, 

ainda, a expedição de ordem de arrombamento da sede da recuperanda 

em Sinop, para permitir a arrecadação pela administração judicial; penhora 

on-line; expedição de ofício aos Cartórios de Imóveis do Brasil, via 

ferramenta do CNJ denominado de SREI – Sistema de Registro Eletrônico 

de Imóveis, para anotação da falência e indisponibilidade de imóveis em 

nome das recuperandas; ofício ao Detran para restrição judicial dos 

veículos de propriedade das falidas; ofício à Junta Comercial para 

indisponibilidade de quotas sociais ou ações de empresas em que as 

falidas figurem como sócias ou acionistas, assim como anotar a falência e, 

expedição de ofício para a Receita Federal para apresentação das últimas 

05 declarações de IR, e anotação de falência. Instado a se manifestar o 

M.P. opinou pela convolação da recuperação judicial em falência, Id nº 

161650009. É o Relatório Decido Consigno de início que o parecer do 

administrador judicial encontra-se em sigilo, assim, como o parecer do MP, 

já que se trata de questão que uma vez colocada a público pode levar as 

recuperandas a adotarem postura de dilapidação imediata e irreversível de 

seus bens, bem como, que não foram publicados os editais a que se 

referem os arts. 7º, § 1º, e art. 53, parágrafo único, ambos da LRE. 

Segundo o art. 47 da LRE, “a recuperação judicial tem por objetivo 

viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do 

devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora do emprego 

dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a 

preservação da empresa, sua função social e o estímulo á atividade 

econômica”, revelando que o intuito da lei é conceder a recuperação 

judicial aos devedores que realmente se mostrarem em condições de se 

recuperar, sendo, pois, empresas/devedoras viáveis. Se a crise que 

assola a devedora é de tamanha monta que se monstra insuperável, o 

caminho da recuperação lhe deve ser negado, e decretada a quebra da 

empresa. O art. 48, caput, c/c o art. 51, V, ambos da LRE, prevê que só 

poderá requerer recuperação judicial o devedor que no momento do 

pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 02 anos, ou seja, 

é preciso que o devedor comprove estar exercendo sua atividade 

empresarial regularmente há mais de dois anos. Caso a petição esteja em 

desacordo com as determinações do art. 51 da LRE, o juiz deve indeferi-la 

e decretar a falência, salvo se for o caso de emenda. Neste caso 

específico, este Magistrado foi levado a erro pelas recuperandas que 

afirmaram “exercer suas atividades de comércio atacadista de defensivo 

agrícola, adubos e fertilizantes há mais de dois anos...”, Id nº 14192735, 

pag. 05. Dessa forma, diante das diligências realizadas pelo administrador 

judicial, as recuperandas em momento algum apresentaram os requisitos 

legais para o deferimento do pedido de recuperação judicial, pois, acaso 

confessassem a sua real situação na petição inicial, o pedido sequer teria 

sido deferido, mas sim, a falência, mas ao contrário, agiram de má fé, 

induzindo este juízo a erro. Vê-se claramente que a afirmação de estarem 

em atividade por mais de 02 anos, não condiz com a verdade, já que as 

empresas estão inativas, com suas atividades paradas, ou melhor, já 

estavam inativas antes mesmo do pedido de recuperação judicial, requisito 

essencial para que fosse deferido o pedido de processamento, bem como 

para o prosseguimento desta ação. Não estando em atividade, a tendência 

é que as dívidas aumentem ainda mais, com a impossibilidade de 

pagamento e cumprimento do plano apresentado. O que se pode concluir é 

que as recuperandas esperaram demais para buscar o caminho da 

Recuperação Judicial, permitindo com isso a deterioração de seu 

processo produtivo e o exaurimento do seu caixa, pois sem atividade não 

há lucro, e sem lucro, não se tem como pagar as dívidas presentes e 

pretéritas. Ainda que haja na doutrina e jurisprudência distinções entre 

crises que podem afetar uma empresa, o certo é que o que interessa 

nesta ação é que somente as empresas viáveis podem se recuperar da 

crise pela qual foram afetadas e dessa forma ser beneficiadas com a 

recuperação judicial, o que não é o caso dos autos, como já relatado pelo 

administrador judicial. As empresas que não são mais viáveis, não podem 

ter a proteção da lei, sendo a falência e o pagamento dos credores a 

solução mais viável e adequada. Este Magistrado entende que neste caso 

específico, não é caso de extinção da ação por ausência de requisito 

essencial para o seu prosseguimento, mas sim de convolação da 

recuperação judicial em falência, já que este juízo foi levado a erro, 

quando do deferimento do processamento, art. 73, parágrafo único da 

LRE. Mesmo que se tenha deferido o processamento, caso a empresa em 

recuperação deixe de exercer suas atividades, deixe de produzir, não 

tenha ou venha demitir funcionários injustificadamente, tudo a prejudicar a 

possibilidade de obtenção de benefícios sociais e econômicos que a lei 

procura preservar, deve o juiz converter a recuperação judicial em 

falência. Em que pese num primeiro momento este Magistrado tenha 

deferido o pedido, restou demonstrado pelo administrador judicial, em 

momento posterior, que, em verdade, as empresas recuperandas 

encontravam-se inativa, o que se denota, inclusive por um dos imóveis 

estar locado, o que inviabiliza o cumprimento do plano de recuperação 

judicial e infringe o requisito temporal de dois anos de exercício regular da 

atividade. Assim, ainda que não seja caso de aplicação do art. 73 da LRE, 

o indeferimento do pedido de recuperação judicial inexoravelmente conduz 

à decretação da falência. Estando as recuperandas sem qualquer 

atividade e sem faturamento, não há outra decisão a ser proferida senão o 

decreto de falência delas, razão pela qual converto a recuperação judicial 

das empresas/autoras/recuperandas (NATUAGRO COMÉRCIO, SERVIÇOS 

E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP e ESTRELA DO LESTE COMÉRCIO, 

SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPPP) em falência, e determino: 

1- Fixo o termo legal da falência no 90º dia antecedente ao ajuizamento da 

ação de recuperação judicial. 2 - No que se refere a relação de credores, 

esta já consta dos autos, sendo desnecessária nova reiteração da 
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providência. 3 -Determino a Srª Gestora que conste do edital de 

Publicação desta sentença, que os credores terão o prazo de 15 dias 

para as habilitações de credito (art. 99, IV), ficando dispensados aqueles 

que já constem da relação de credores apresentada pelas falidas, 

devendo as habilitações serem entregues diretamente ao Administrador 

judicial. 4 - Suspendo todas as ações ou execuções contra as falidas que 

ainda estiverem em andamento ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 

1º e 2º do art. 6º da LRE. 5 - Fica proibida a prática de qualquer ato de 

disposição ou oneração de bens sem prévia autorização judicial. 6 - 

Determino a expedição, art. 99, VIII, de ordem de anotação da falência no 

Registro Público de Empresas (JUCEMAT), e para que conste a expressão 

“falida”, a data da decretação da falência e a inabilitação de que trata o 

art. 102 da LRE, e dos ofícios referidos no inciso X do mesmo dispositivo 

(art. 99). 7 - Intimação do MP e a comunicação por carta registrada as 

Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e municípios em que as 

devedoras tiverem estabelecimento, bem como, a Justiça do Trabalho, as 

Varas Cíveis desta Comarca e da Capital, e as Varas da Fazenda Pública 

do Estado de Mato Grosso, para que tomem conhecimento da decretação 

da falência, art. 99, XIII, da LRE. 8- Expeça-se edital, nos termos do 

disposto no parágrafo único do art. 99, que deverá conter a íntegra desta 

decisão, devendo nele constar a relação de credores nos moldes como 

consignado no item – 3. 9 - Mantenho como administrado judicial o douto 

advogado Economista Luiz Alexandre Cristaldo, sócio proprietário da 

empresa Zapaz Administração Judicial Ltda, situado à Av. Historiador 

Rubens de Mendonça, nº 200, sala 104, Edifício Centro Empresarial 

Cu iabá,  em Cuiabá-MT,  Te l . :  065  3644 7697,  e -ma is l 

atendimento@zapaz.com .br, que deverá ser intimado pessoalmente desta 

nomeação, para, em 48 horas, assinar, na sede deste juízo, o novo termo 

de compromisso, art. 33 e 34 da LRF, e proceder na conformidade dos 

arts. 108, 110, 139 e 140 da mencionada lei. 10 – Determino a lacração do 

local onde se encontram os bens a serem arrecadados, ficando, por ora, 

o administrado judicial como depositário, art. 109 da LRE. 11 – Determino o 

encerramento das contas bancárias das falidas e a requisição de 

informações acerca dos saldos nelas existentes. 12 – No que concerne 

aos livros devo o administrador judicial providenciar o seu encerramento e 

guardar em local que indicar. 13 – A venda de que trata o art. 140 da LRE, 

deverá ocorrer por determinação deste juízo, após ouvido o Administrador 

Judicial e atendendo à orientação do Comitê, se houver, por uma das 

modalidades estabelecidas no art. 142 da mesma Lei. 14 – Proceda-se a 

Srª Gestora a retificação na D.R e A. para passe a constar a falência das 

devedoras. Atendo as solicitações do Sr. Administrador Judicial, delibero: 

a) Pela ordem de arrombamento do estabelecimento da sede da 

recuperanda NATARUGO, sito à rua dos cajueiros, nº 2286, Jardim 

Imperial, com reforço policial, se necessário for, devendo a ordem ser 

acompanhada por 02 Oficiais de Justiça que a tudo anotarão e exporão a 

este Juízo; b) Defiro a Penhora on-line das recuperandas, embora já tenha 

determinado o encerramento de suas contas, como acima se vê; c) 

Expedição aos CRI do Brasil, pela ferramenta indicada no item “b” do 

parecer do Adm. Judicial, Id. 15437016, pag. 10; d) Bloqueio de bens 

móveis, via Renajud, pertencentes as falidas; e) Expedição de Ofício à 

junta Comercial para indisponibilidade de quotas sociais ou ações de 

empresas que as falidas figurem como sócias ou acionistas; f) IR dos 

últimos 05 anos das falidas pelo sistema Infojud. Atente a Srª Gestora e o 

Sr. Administrador Judicial para o que determina o art. 191 da LRE, bem 

como, mantenha em sigilo a decisão, até que se cumpram as 

determinações deste juízo com relação a indisponibilidade dos bens 

móveis e imóveis, e os requerimentos do Administrador Judicial, e, em 

seguida, dê-se publicidade como já determinado quando da conversão em 

falência. Ciência ao M.P. Intime-se. Cumpra-se. Sinop, 29 de outubro de 

2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007025-92.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ESTRELA DO 

LESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP, 

NATUAGRO COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA - EPP RÉU: 

RAFAEL NETTO M. GARCIA - ME, KOPPERT DO BRASIL SISTEMAS 

BIOLOGICOS LTDA, MAURO CRISTOVAO LOCATELLI, BANCO DO BRASIL 

S.A, DONIZETE APARECIDO DE SOUZA VISTOS, ETC... NATUAGRO 

COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP e ESTRELA DO 

LESTE COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPPP, Id. Nº 

14192735, ingressam com o presente pedido de Recuperação Judicial, 

sob o argumento de as empresas e empresários do Grupo Natuagro são 

empreendedores desde o ano de 2005, desenvolvendo suas atividades 

empresarias nos ramos de comércio atacadista de defensivos agrícolas, 

adubos e fertilizantes, gerando muitos empregos diretos e indiretos, 

movimentando a economia local e região. Informaram que a queda nas 

vendas somadas aos inadimplementos as forçaram a buscar recursos 

junto as instituições financeiras para aquisição de insumos, sementes, 

maquinários e capital de giro, o que veio por liquidar a viabilidade das 

empresas funcionarem, tendo em vistas o notório excesso de juros que 

são cobrados pelos bancos, através de empréstimos financeiros com 

altas e curto para pagamento, com isso os investimentos não tiveram o 

retorno planejado e esperado, somado a reduzida queda dos rendimentos. 

Que para satisfazer suas obrigações se viu obrigada a descontar 

duplicatas em instituições financeiras que lhes cobraram taxas de juros 

altíssimos, gerando falta de capital de giro. Com a inicial vieram os 

documentos exigidos pelo art. 51 da LRE, Id nº 1419235, pag. 16, inclusive 

a certidão de regularidade no Registro Público de Empresas, Id nº 

14193285 e 14193695, dando conta de que as empresas estavam em 

plena atividade comercial, bem como, a relação de credores, Id nº 

14193839 e 14193860, e o valor do débito estimado em R$ 2.030.857,48. 

Por decisão de Id nº 14240265, este Magistrado, entendo presentes os 

requisitos dos arts. 48 e 51, deferiu o processamento da recuperação 

judicial das recuperandas, visando a superação da situação de crise 

econômico-financeira das empresas, e permitir a manutenção da fonte 

produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, 

promovendo a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à 

atividade econômica, registrando que incumbia aos credores a 

fiscalização e o auxílio na verificação da situação econômica financeira 

daquelas, eis que a decisão quanto a aprovação ou não do plano, se for o 

caso, compete à Assembleia Geral de Credores, ou seja, nesta fase o 

Magistrado deve se ater apenas e tão somente à crise informada e a 

satisfação dos requisitos legais dos arts. 48 e 51 da LRF. As 

recuperadas, também, apresentaram o plano de recuperação judicial, Id nº 

15296662 e Id nº 15298051, requerendo fosse desconsiderado o primeiro 

plano apresentado, Id nº 15296662, e seus anexos, mantendo-se hígido o 

segundo plano, Id nº 15298051, e seus anexos, Id nº 15298882. Em 

seguida, encontra-se a manifestação do administrador judicial, 

representante da Zapaz Administração Judicial Ltda, requerendo a 

convolação da recuperação judicial em falência, pois as recuparandas 

informaram na peça exordial que se encontravam em plena atividade e que 

empregavam atualmente apenas um funcionário, embora tivessem 

capacidade para gerar mais 15 empregos diretos, bem como que sua 

receita bruta era de R$ 50.000,00 mensais, podendo chegar a uma receita 

de R$ 300.000,00. Diz o administrador, que em diligência in loco nas sedes 

das empresas, nas cidades de Sinop e Primavera do Leste/MT, averiguou 
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que nenhuma delas estavam em atividade, pois na cidade de Sinop, o 

imóvel possui apenas uma placa “Naturago”, porém, encontra-se fechado 

sem sinais de movimentação externa ou interna de funcionários, clientes, 

entrada ou saída de veículos, e sem número telefônico para contato, 

sendo que a vizinhança informou que a empresa encontra-se fechada há 

muito tempo, e ainda, que uma vez por mês, no período da madrugada, um 

caminhão adentra no estabelecimento, o que levanta a suspeita de 

tratar-se de dilapidação patrimonial, o que, se for realizada, gera enormes 

prejuízos aos credores. Já em Primavera do Leste/MT, onde deveria estar 

sediada a empresa Estrela do Leste, encontra-se a empresa GERCARDI 

TRANSPORTES E LOGISTIVA, e em conversas com os seus funcionários, 

apurou-se que a atual empresa loca o imóvel, e que também um antigo 

funcionário da Estrela do Leste os informou que os proprietários se 

mudaram para a cidade de Campo Grande/MS, mas não obteve o contato 

desse ex-funcionário, e ainda, a imobiliária responsável pela locação, 

informou que há muito tempo a recuperanda deixou o imóvel, além disso, 

não obteve sucesso em localizar os representantes das recuperandas ou 

um único funcionário seu. Diante disse, opina pela convolação da 

recuperação judicial em falência, diante da inatividade empresarial, e que 

para tanto existe previsão legal, art. 73, IV, da LRE, observando-se as 

exigências do art. 99, Inciso I a XIII e parágrafo único da LRE, requerendo, 

ainda, a expedição de ordem de arrombamento da sede da recuperanda 

em Sinop, para permitir a arrecadação pela administração judicial; penhora 

on-line; expedição de ofício aos Cartórios de Imóveis do Brasil, via 

ferramenta do CNJ denominado de SREI – Sistema de Registro Eletrônico 

de Imóveis, para anotação da falência e indisponibilidade de imóveis em 

nome das recuperandas; ofício ao Detran para restrição judicial dos 

veículos de propriedade das falidas; ofício à Junta Comercial para 

indisponibilidade de quotas sociais ou ações de empresas em que as 

falidas figurem como sócias ou acionistas, assim como anotar a falência e, 

expedição de ofício para a Receita Federal para apresentação das últimas 

05 declarações de IR, e anotação de falência. Instado a se manifestar o 

M.P. opinou pela convolação da recuperação judicial em falência, Id nº 

161650009. É o Relatório Decido Consigno de início que o parecer do 

administrador judicial encontra-se em sigilo, assim, como o parecer do MP, 

já que se trata de questão que uma vez colocada a público pode levar as 

recuperandas a adotarem postura de dilapidação imediata e irreversível de 

seus bens, bem como, que não foram publicados os editais a que se 

referem os arts. 7º, § 1º, e art. 53, parágrafo único, ambos da LRE. 

Segundo o art. 47 da LRE, “a recuperação judicial tem por objetivo 

viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do 

devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora do emprego 

dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a 

preservação da empresa, sua função social e o estímulo á atividade 

econômica”, revelando que o intuito da lei é conceder a recuperação 

judicial aos devedores que realmente se mostrarem em condições de se 

recuperar, sendo, pois, empresas/devedoras viáveis. Se a crise que 

assola a devedora é de tamanha monta que se monstra insuperável, o 

caminho da recuperação lhe deve ser negado, e decretada a quebra da 

empresa. O art. 48, caput, c/c o art. 51, V, ambos da LRE, prevê que só 

poderá requerer recuperação judicial o devedor que no momento do 

pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 02 anos, ou seja, 

é preciso que o devedor comprove estar exercendo sua atividade 

empresarial regularmente há mais de dois anos. Caso a petição esteja em 

desacordo com as determinações do art. 51 da LRE, o juiz deve indeferi-la 

e decretar a falência, salvo se for o caso de emenda. Neste caso 

específico, este Magistrado foi levado a erro pelas recuperandas que 

afirmaram “exercer suas atividades de comércio atacadista de defensivo 

agrícola, adubos e fertilizantes há mais de dois anos...”, Id nº 14192735, 

pag. 05. Dessa forma, diante das diligências realizadas pelo administrador 

judicial, as recuperandas em momento algum apresentaram os requisitos 

legais para o deferimento do pedido de recuperação judicial, pois, acaso 

confessassem a sua real situação na petição inicial, o pedido sequer teria 

sido deferido, mas sim, a falência, mas ao contrário, agiram de má fé, 

induzindo este juízo a erro. Vê-se claramente que a afirmação de estarem 

em atividade por mais de 02 anos, não condiz com a verdade, já que as 

empresas estão inativas, com suas atividades paradas, ou melhor, já 

estavam inativas antes mesmo do pedido de recuperação judicial, requisito 

essencial para que fosse deferido o pedido de processamento, bem como 

para o prosseguimento desta ação. Não estando em atividade, a tendência 

é que as dívidas aumentem ainda mais, com a impossibilidade de 

pagamento e cumprimento do plano apresentado. O que se pode concluir é 

que as recuperandas esperaram demais para buscar o caminho da 

Recuperação Judicial, permitindo com isso a deterioração de seu 

processo produtivo e o exaurimento do seu caixa, pois sem atividade não 

há lucro, e sem lucro, não se tem como pagar as dívidas presentes e 

pretéritas. Ainda que haja na doutrina e jurisprudência distinções entre 

crises que podem afetar uma empresa, o certo é que o que interessa 

nesta ação é que somente as empresas viáveis podem se recuperar da 

crise pela qual foram afetadas e dessa forma ser beneficiadas com a 

recuperação judicial, o que não é o caso dos autos, como já relatado pelo 

administrador judicial. As empresas que não são mais viáveis, não podem 

ter a proteção da lei, sendo a falência e o pagamento dos credores a 

solução mais viável e adequada. Este Magistrado entende que neste caso 

específico, não é caso de extinção da ação por ausência de requisito 

essencial para o seu prosseguimento, mas sim de convolação da 

recuperação judicial em falência, já que este juízo foi levado a erro, 

quando do deferimento do processamento, art. 73, parágrafo único da 

LRE. Mesmo que se tenha deferido o processamento, caso a empresa em 

recuperação deixe de exercer suas atividades, deixe de produzir, não 

tenha ou venha demitir funcionários injustificadamente, tudo a prejudicar a 

possibilidade de obtenção de benefícios sociais e econômicos que a lei 

procura preservar, deve o juiz converter a recuperação judicial em 

falência. Em que pese num primeiro momento este Magistrado tenha 

deferido o pedido, restou demonstrado pelo administrador judicial, em 

momento posterior, que, em verdade, as empresas recuperandas 

encontravam-se inativa, o que se denota, inclusive por um dos imóveis 

estar locado, o que inviabiliza o cumprimento do plano de recuperação 

judicial e infringe o requisito temporal de dois anos de exercício regular da 

atividade. Assim, ainda que não seja caso de aplicação do art. 73 da LRE, 

o indeferimento do pedido de recuperação judicial inexoravelmente conduz 

à decretação da falência. Estando as recuperandas sem qualquer 

atividade e sem faturamento, não há outra decisão a ser proferida senão o 

decreto de falência delas, razão pela qual converto a recuperação judicial 

das empresas/autoras/recuperandas (NATUAGRO COMÉRCIO, SERVIÇOS 

E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP e ESTRELA DO LESTE COMÉRCIO, 

SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPPP) em falência, e determino: 

1- Fixo o termo legal da falência no 90º dia antecedente ao ajuizamento da 

ação de recuperação judicial. 2 - No que se refere a relação de credores, 

esta já consta dos autos, sendo desnecessária nova reiteração da 

providência. 3 -Determino a Srª Gestora que conste do edital de 

Publicação desta sentença, que os credores terão o prazo de 15 dias 

para as habilitações de credito (art. 99, IV), ficando dispensados aqueles 

que já constem da relação de credores apresentada pelas falidas, 

devendo as habilitações serem entregues diretamente ao Administrador 

judicial. 4 - Suspendo todas as ações ou execuções contra as falidas que 

ainda estiverem em andamento ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 

1º e 2º do art. 6º da LRE. 5 - Fica proibida a prática de qualquer ato de 

disposição ou oneração de bens sem prévia autorização judicial. 6 - 

Determino a expedição, art. 99, VIII, de ordem de anotação da falência no 

Registro Público de Empresas (JUCEMAT), e para que conste a expressão 

“falida”, a data da decretação da falência e a inabilitação de que trata o 

art. 102 da LRE, e dos ofícios referidos no inciso X do mesmo dispositivo 

(art. 99). 7 - Intimação do MP e a comunicação por carta registrada as 

Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e municípios em que as 

devedoras tiverem estabelecimento, bem como, a Justiça do Trabalho, as 

Varas Cíveis desta Comarca e da Capital, e as Varas da Fazenda Pública 

do Estado de Mato Grosso, para que tomem conhecimento da decretação 

da falência, art. 99, XIII, da LRE. 8- Expeça-se edital, nos termos do 

disposto no parágrafo único do art. 99, que deverá conter a íntegra desta 

decisão, devendo nele constar a relação de credores nos moldes como 

consignado no item – 3. 9 - Mantenho como administrado judicial o douto 

advogado Economista Luiz Alexandre Cristaldo, sócio proprietário da 

empresa Zapaz Administração Judicial Ltda, situado à Av. Historiador 

Rubens de Mendonça, nº 200, sala 104, Edifício Centro Empresarial 

Cu iabá,  em Cuiabá-MT,  Te l . :  065  3644 7697,  e -ma is l 

atendimento@zapaz.com .br, que deverá ser intimado pessoalmente desta 

nomeação, para, em 48 horas, assinar, na sede deste juízo, o novo termo 

de compromisso, art. 33 e 34 da LRF, e proceder na conformidade dos 

arts. 108, 110, 139 e 140 da mencionada lei. 10 – Determino a lacração do 

local onde se encontram os bens a serem arrecadados, ficando, por ora, 

o administrado judicial como depositário, art. 109 da LRE. 11 – Determino o 

encerramento das contas bancárias das falidas e a requisição de 

informações acerca dos saldos nelas existentes. 12 – No que concerne 
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aos livros devo o administrador judicial providenciar o seu encerramento e 

guardar em local que indicar. 13 – A venda de que trata o art. 140 da LRE, 

deverá ocorrer por determinação deste juízo, após ouvido o Administrador 

Judicial e atendendo à orientação do Comitê, se houver, por uma das 

modalidades estabelecidas no art. 142 da mesma Lei. 14 – Proceda-se a 

Srª Gestora a retificação na D.R e A. para passe a constar a falência das 

devedoras. Atendo as solicitações do Sr. Administrador Judicial, delibero: 

a) Pela ordem de arrombamento do estabelecimento da sede da 

recuperanda NATARUGO, sito à rua dos cajueiros, nº 2286, Jardim 

Imperial, com reforço policial, se necessário for, devendo a ordem ser 

acompanhada por 02 Oficiais de Justiça que a tudo anotarão e exporão a 

este Juízo; b) Defiro a Penhora on-line das recuperandas, embora já tenha 

determinado o encerramento de suas contas, como acima se vê; c) 

Expedição aos CRI do Brasil, pela ferramenta indicada no item “b” do 

parecer do Adm. Judicial, Id. 15437016, pag. 10; d) Bloqueio de bens 

móveis, via Renajud, pertencentes as falidas; e) Expedição de Ofício à 

junta Comercial para indisponibilidade de quotas sociais ou ações de 

empresas que as falidas figurem como sócias ou acionistas; f) IR dos 

últimos 05 anos das falidas pelo sistema Infojud. Atente a Srª Gestora e o 

Sr. Administrador Judicial para o que determina o art. 191 da LRE, bem 

como, mantenha em sigilo a decisão, até que se cumpram as 

determinações deste juízo com relação a indisponibilidade dos bens 

móveis e imóveis, e os requerimentos do Administrador Judicial, e, em 

seguida, dê-se publicidade como já determinado quando da conversão em 

falência. Ciência ao M.P. Intime-se. Cumpra-se. Sinop, 29 de outubro de 

2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1007025-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTRELA DO LESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - 

EPP (AUTOR(A))

NATUAGRO COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CRISTIANO CABRAL OAB - MT22864/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO CRISTOVAO LOCATELLI (RÉU)

RAFAEL NETTO M. GARCIA - ME (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

KOPPERT DO BRASIL SISTEMAS BIOLOGICOS LTDA (RÉU)

DONIZETE APARECIDO DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BANCO DA AMAZONIA SA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE ANTONIO FRANZZOLA JUNIOR OAB - SP208109 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE SAMPAIO DIOGO OAB - MT23530/A (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689/O (ADVOGADO(A))

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG0056526A 

(ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007025-92.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ESTRELA DO 

LESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP, 

NATUAGRO COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA - EPP RÉU: 

RAFAEL NETTO M. GARCIA - ME, KOPPERT DO BRASIL SISTEMAS 

BIOLOGICOS LTDA, MAURO CRISTOVAO LOCATELLI, BANCO DO BRASIL 

S.A, DONIZETE APARECIDO DE SOUZA VISTOS, ETC... NATUAGRO 

COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP e ESTRELA DO 

LESTE COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPPP, Id. Nº 

14192735, ingressam com o presente pedido de Recuperação Judicial, 

sob o argumento de as empresas e empresários do Grupo Natuagro são 

empreendedores desde o ano de 2005, desenvolvendo suas atividades 

empresarias nos ramos de comércio atacadista de defensivos agrícolas, 

adubos e fertilizantes, gerando muitos empregos diretos e indiretos, 

movimentando a economia local e região. Informaram que a queda nas 

vendas somadas aos inadimplementos as forçaram a buscar recursos 

junto as instituições financeiras para aquisição de insumos, sementes, 

maquinários e capital de giro, o que veio por liquidar a viabilidade das 

empresas funcionarem, tendo em vistas o notório excesso de juros que 

são cobrados pelos bancos, através de empréstimos financeiros com 

altas e curto para pagamento, com isso os investimentos não tiveram o 

retorno planejado e esperado, somado a reduzida queda dos rendimentos. 

Que para satisfazer suas obrigações se viu obrigada a descontar 

duplicatas em instituições financeiras que lhes cobraram taxas de juros 

altíssimos, gerando falta de capital de giro. Com a inicial vieram os 

documentos exigidos pelo art. 51 da LRE, Id nº 1419235, pag. 16, inclusive 

a certidão de regularidade no Registro Público de Empresas, Id nº 

14193285 e 14193695, dando conta de que as empresas estavam em 

plena atividade comercial, bem como, a relação de credores, Id nº 

14193839 e 14193860, e o valor do débito estimado em R$ 2.030.857,48. 

Por decisão de Id nº 14240265, este Magistrado, entendo presentes os 

requisitos dos arts. 48 e 51, deferiu o processamento da recuperação 

judicial das recuperandas, visando a superação da situação de crise 

econômico-financeira das empresas, e permitir a manutenção da fonte 

produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, 

promovendo a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à 

atividade econômica, registrando que incumbia aos credores a 

fiscalização e o auxílio na verificação da situação econômica financeira 

daquelas, eis que a decisão quanto a aprovação ou não do plano, se for o 

caso, compete à Assembleia Geral de Credores, ou seja, nesta fase o 

Magistrado deve se ater apenas e tão somente à crise informada e a 

satisfação dos requisitos legais dos arts. 48 e 51 da LRF. As 

recuperadas, também, apresentaram o plano de recuperação judicial, Id nº 

15296662 e Id nº 15298051, requerendo fosse desconsiderado o primeiro 

plano apresentado, Id nº 15296662, e seus anexos, mantendo-se hígido o 

segundo plano, Id nº 15298051, e seus anexos, Id nº 15298882. Em 

seguida, encontra-se a manifestação do administrador judicial, 

representante da Zapaz Administração Judicial Ltda, requerendo a 

convolação da recuperação judicial em falência, pois as recuparandas 

informaram na peça exordial que se encontravam em plena atividade e que 

empregavam atualmente apenas um funcionário, embora tivessem 

capacidade para gerar mais 15 empregos diretos, bem como que sua 

receita bruta era de R$ 50.000,00 mensais, podendo chegar a uma receita 

de R$ 300.000,00. Diz o administrador, que em diligência in loco nas sedes 

das empresas, nas cidades de Sinop e Primavera do Leste/MT, averiguou 

que nenhuma delas estavam em atividade, pois na cidade de Sinop, o 

imóvel possui apenas uma placa “Naturago”, porém, encontra-se fechado 

sem sinais de movimentação externa ou interna de funcionários, clientes, 

entrada ou saída de veículos, e sem número telefônico para contato, 

sendo que a vizinhança informou que a empresa encontra-se fechada há 

muito tempo, e ainda, que uma vez por mês, no período da madrugada, um 

caminhão adentra no estabelecimento, o que levanta a suspeita de 

tratar-se de dilapidação patrimonial, o que, se for realizada, gera enormes 

prejuízos aos credores. Já em Primavera do Leste/MT, onde deveria estar 

sediada a empresa Estrela do Leste, encontra-se a empresa GERCARDI 

TRANSPORTES E LOGISTIVA, e em conversas com os seus funcionários, 

apurou-se que a atual empresa loca o imóvel, e que também um antigo 

funcionário da Estrela do Leste os informou que os proprietários se 

mudaram para a cidade de Campo Grande/MS, mas não obteve o contato 

desse ex-funcionário, e ainda, a imobiliária responsável pela locação, 

informou que há muito tempo a recuperanda deixou o imóvel, além disso, 

não obteve sucesso em localizar os representantes das recuperandas ou 

um único funcionário seu. Diante disse, opina pela convolação da 

recuperação judicial em falência, diante da inatividade empresarial, e que 

para tanto existe previsão legal, art. 73, IV, da LRE, observando-se as 

exigências do art. 99, Inciso I a XIII e parágrafo único da LRE, requerendo, 

ainda, a expedição de ordem de arrombamento da sede da recuperanda 

em Sinop, para permitir a arrecadação pela administração judicial; penhora 

on-line; expedição de ofício aos Cartórios de Imóveis do Brasil, via 

ferramenta do CNJ denominado de SREI – Sistema de Registro Eletrônico 

de Imóveis, para anotação da falência e indisponibilidade de imóveis em 

nome das recuperandas; ofício ao Detran para restrição judicial dos 

veículos de propriedade das falidas; ofício à Junta Comercial para 

indisponibilidade de quotas sociais ou ações de empresas em que as 

falidas figurem como sócias ou acionistas, assim como anotar a falência e, 

expedição de ofício para a Receita Federal para apresentação das últimas 

05 declarações de IR, e anotação de falência. Instado a se manifestar o 

M.P. opinou pela convolação da recuperação judicial em falência, Id nº 

161650009. É o Relatório Decido Consigno de início que o parecer do 
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administrador judicial encontra-se em sigilo, assim, como o parecer do MP, 

já que se trata de questão que uma vez colocada a público pode levar as 

recuperandas a adotarem postura de dilapidação imediata e irreversível de 

seus bens, bem como, que não foram publicados os editais a que se 

referem os arts. 7º, § 1º, e art. 53, parágrafo único, ambos da LRE. 

Segundo o art. 47 da LRE, “a recuperação judicial tem por objetivo 

viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do 

devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora do emprego 

dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a 

preservação da empresa, sua função social e o estímulo á atividade 

econômica”, revelando que o intuito da lei é conceder a recuperação 

judicial aos devedores que realmente se mostrarem em condições de se 

recuperar, sendo, pois, empresas/devedoras viáveis. Se a crise que 

assola a devedora é de tamanha monta que se monstra insuperável, o 

caminho da recuperação lhe deve ser negado, e decretada a quebra da 

empresa. O art. 48, caput, c/c o art. 51, V, ambos da LRE, prevê que só 

poderá requerer recuperação judicial o devedor que no momento do 

pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 02 anos, ou seja, 

é preciso que o devedor comprove estar exercendo sua atividade 

empresarial regularmente há mais de dois anos. Caso a petição esteja em 

desacordo com as determinações do art. 51 da LRE, o juiz deve indeferi-la 

e decretar a falência, salvo se for o caso de emenda. Neste caso 

específico, este Magistrado foi levado a erro pelas recuperandas que 

afirmaram “exercer suas atividades de comércio atacadista de defensivo 

agrícola, adubos e fertilizantes há mais de dois anos...”, Id nº 14192735, 

pag. 05. Dessa forma, diante das diligências realizadas pelo administrador 

judicial, as recuperandas em momento algum apresentaram os requisitos 

legais para o deferimento do pedido de recuperação judicial, pois, acaso 

confessassem a sua real situação na petição inicial, o pedido sequer teria 

sido deferido, mas sim, a falência, mas ao contrário, agiram de má fé, 

induzindo este juízo a erro. Vê-se claramente que a afirmação de estarem 

em atividade por mais de 02 anos, não condiz com a verdade, já que as 

empresas estão inativas, com suas atividades paradas, ou melhor, já 

estavam inativas antes mesmo do pedido de recuperação judicial, requisito 

essencial para que fosse deferido o pedido de processamento, bem como 

para o prosseguimento desta ação. Não estando em atividade, a tendência 

é que as dívidas aumentem ainda mais, com a impossibilidade de 

pagamento e cumprimento do plano apresentado. O que se pode concluir é 

que as recuperandas esperaram demais para buscar o caminho da 

Recuperação Judicial, permitindo com isso a deterioração de seu 

processo produtivo e o exaurimento do seu caixa, pois sem atividade não 

há lucro, e sem lucro, não se tem como pagar as dívidas presentes e 

pretéritas. Ainda que haja na doutrina e jurisprudência distinções entre 

crises que podem afetar uma empresa, o certo é que o que interessa 

nesta ação é que somente as empresas viáveis podem se recuperar da 

crise pela qual foram afetadas e dessa forma ser beneficiadas com a 

recuperação judicial, o que não é o caso dos autos, como já relatado pelo 

administrador judicial. As empresas que não são mais viáveis, não podem 

ter a proteção da lei, sendo a falência e o pagamento dos credores a 

solução mais viável e adequada. Este Magistrado entende que neste caso 

específico, não é caso de extinção da ação por ausência de requisito 

essencial para o seu prosseguimento, mas sim de convolação da 

recuperação judicial em falência, já que este juízo foi levado a erro, 

quando do deferimento do processamento, art. 73, parágrafo único da 

LRE. Mesmo que se tenha deferido o processamento, caso a empresa em 

recuperação deixe de exercer suas atividades, deixe de produzir, não 

tenha ou venha demitir funcionários injustificadamente, tudo a prejudicar a 

possibilidade de obtenção de benefícios sociais e econômicos que a lei 

procura preservar, deve o juiz converter a recuperação judicial em 

falência. Em que pese num primeiro momento este Magistrado tenha 

deferido o pedido, restou demonstrado pelo administrador judicial, em 

momento posterior, que, em verdade, as empresas recuperandas 

encontravam-se inativa, o que se denota, inclusive por um dos imóveis 

estar locado, o que inviabiliza o cumprimento do plano de recuperação 

judicial e infringe o requisito temporal de dois anos de exercício regular da 

atividade. Assim, ainda que não seja caso de aplicação do art. 73 da LRE, 

o indeferimento do pedido de recuperação judicial inexoravelmente conduz 

à decretação da falência. Estando as recuperandas sem qualquer 

atividade e sem faturamento, não há outra decisão a ser proferida senão o 

decreto de falência delas, razão pela qual converto a recuperação judicial 

das empresas/autoras/recuperandas (NATUAGRO COMÉRCIO, SERVIÇOS 

E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP e ESTRELA DO LESTE COMÉRCIO, 

SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPPP) em falência, e determino: 

1- Fixo o termo legal da falência no 90º dia antecedente ao ajuizamento da 

ação de recuperação judicial. 2 - No que se refere a relação de credores, 

esta já consta dos autos, sendo desnecessária nova reiteração da 

providência. 3 -Determino a Srª Gestora que conste do edital de 

Publicação desta sentença, que os credores terão o prazo de 15 dias 

para as habilitações de credito (art. 99, IV), ficando dispensados aqueles 

que já constem da relação de credores apresentada pelas falidas, 

devendo as habilitações serem entregues diretamente ao Administrador 

judicial. 4 - Suspendo todas as ações ou execuções contra as falidas que 

ainda estiverem em andamento ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 

1º e 2º do art. 6º da LRE. 5 - Fica proibida a prática de qualquer ato de 

disposição ou oneração de bens sem prévia autorização judicial. 6 - 

Determino a expedição, art. 99, VIII, de ordem de anotação da falência no 

Registro Público de Empresas (JUCEMAT), e para que conste a expressão 

“falida”, a data da decretação da falência e a inabilitação de que trata o 

art. 102 da LRE, e dos ofícios referidos no inciso X do mesmo dispositivo 

(art. 99). 7 - Intimação do MP e a comunicação por carta registrada as 

Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e municípios em que as 

devedoras tiverem estabelecimento, bem como, a Justiça do Trabalho, as 

Varas Cíveis desta Comarca e da Capital, e as Varas da Fazenda Pública 

do Estado de Mato Grosso, para que tomem conhecimento da decretação 

da falência, art. 99, XIII, da LRE. 8- Expeça-se edital, nos termos do 

disposto no parágrafo único do art. 99, que deverá conter a íntegra desta 

decisão, devendo nele constar a relação de credores nos moldes como 

consignado no item – 3. 9 - Mantenho como administrado judicial o douto 

advogado Economista Luiz Alexandre Cristaldo, sócio proprietário da 

empresa Zapaz Administração Judicial Ltda, situado à Av. Historiador 

Rubens de Mendonça, nº 200, sala 104, Edifício Centro Empresarial 

Cu iabá,  em Cuiabá-MT,  Te l . :  065  3644 7697,  e -ma is l 

atendimento@zapaz.com .br, que deverá ser intimado pessoalmente desta 

nomeação, para, em 48 horas, assinar, na sede deste juízo, o novo termo 

de compromisso, art. 33 e 34 da LRF, e proceder na conformidade dos 

arts. 108, 110, 139 e 140 da mencionada lei. 10 – Determino a lacração do 

local onde se encontram os bens a serem arrecadados, ficando, por ora, 

o administrado judicial como depositário, art. 109 da LRE. 11 – Determino o 

encerramento das contas bancárias das falidas e a requisição de 

informações acerca dos saldos nelas existentes. 12 – No que concerne 

aos livros devo o administrador judicial providenciar o seu encerramento e 

guardar em local que indicar. 13 – A venda de que trata o art. 140 da LRE, 

deverá ocorrer por determinação deste juízo, após ouvido o Administrador 

Judicial e atendendo à orientação do Comitê, se houver, por uma das 

modalidades estabelecidas no art. 142 da mesma Lei. 14 – Proceda-se a 

Srª Gestora a retificação na D.R e A. para passe a constar a falência das 

devedoras. Atendo as solicitações do Sr. Administrador Judicial, delibero: 

a) Pela ordem de arrombamento do estabelecimento da sede da 

recuperanda NATARUGO, sito à rua dos cajueiros, nº 2286, Jardim 

Imperial, com reforço policial, se necessário for, devendo a ordem ser 

acompanhada por 02 Oficiais de Justiça que a tudo anotarão e exporão a 

este Juízo; b) Defiro a Penhora on-line das recuperandas, embora já tenha 

determinado o encerramento de suas contas, como acima se vê; c) 

Expedição aos CRI do Brasil, pela ferramenta indicada no item “b” do 

parecer do Adm. Judicial, Id. 15437016, pag. 10; d) Bloqueio de bens 

móveis, via Renajud, pertencentes as falidas; e) Expedição de Ofício à 

junta Comercial para indisponibilidade de quotas sociais ou ações de 

empresas que as falidas figurem como sócias ou acionistas; f) IR dos 

últimos 05 anos das falidas pelo sistema Infojud. Atente a Srª Gestora e o 

Sr. Administrador Judicial para o que determina o art. 191 da LRE, bem 

como, mantenha em sigilo a decisão, até que se cumpram as 

determinações deste juízo com relação a indisponibilidade dos bens 

móveis e imóveis, e os requerimentos do Administrador Judicial, e, em 

seguida, dê-se publicidade como já determinado quando da conversão em 

falência. Ciência ao M.P. Intime-se. Cumpra-se. Sinop, 29 de outubro de 

2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007025-92.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ESTRELA DO 

LESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP, 

NATUAGRO COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA - EPP RÉU: 

RAFAEL NETTO M. GARCIA - ME, KOPPERT DO BRASIL SISTEMAS 

BIOLOGICOS LTDA, MAURO CRISTOVAO LOCATELLI, BANCO DO BRASIL 

S.A, DONIZETE APARECIDO DE SOUZA VISTOS, ETC... NATUAGRO 

COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP e ESTRELA DO 

LESTE COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPPP, Id. Nº 

14192735, ingressam com o presente pedido de Recuperação Judicial, 

sob o argumento de as empresas e empresários do Grupo Natuagro são 

empreendedores desde o ano de 2005, desenvolvendo suas atividades 

empresarias nos ramos de comércio atacadista de defensivos agrícolas, 

adubos e fertilizantes, gerando muitos empregos diretos e indiretos, 

movimentando a economia local e região. Informaram que a queda nas 

vendas somadas aos inadimplementos as forçaram a buscar recursos 

junto as instituições financeiras para aquisição de insumos, sementes, 

maquinários e capital de giro, o que veio por liquidar a viabilidade das 

empresas funcionarem, tendo em vistas o notório excesso de juros que 

são cobrados pelos bancos, através de empréstimos financeiros com 

altas e curto para pagamento, com isso os investimentos não tiveram o 

retorno planejado e esperado, somado a reduzida queda dos rendimentos. 

Que para satisfazer suas obrigações se viu obrigada a descontar 

duplicatas em instituições financeiras que lhes cobraram taxas de juros 

altíssimos, gerando falta de capital de giro. Com a inicial vieram os 

documentos exigidos pelo art. 51 da LRE, Id nº 1419235, pag. 16, inclusive 

a certidão de regularidade no Registro Público de Empresas, Id nº 

14193285 e 14193695, dando conta de que as empresas estavam em 

plena atividade comercial, bem como, a relação de credores, Id nº 

14193839 e 14193860, e o valor do débito estimado em R$ 2.030.857,48. 

Por decisão de Id nº 14240265, este Magistrado, entendo presentes os 

requisitos dos arts. 48 e 51, deferiu o processamento da recuperação 

judicial das recuperandas, visando a superação da situação de crise 

econômico-financeira das empresas, e permitir a manutenção da fonte 

produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, 

promovendo a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à 

atividade econômica, registrando que incumbia aos credores a 

fiscalização e o auxílio na verificação da situação econômica financeira 

daquelas, eis que a decisão quanto a aprovação ou não do plano, se for o 

caso, compete à Assembleia Geral de Credores, ou seja, nesta fase o 

Magistrado deve se ater apenas e tão somente à crise informada e a 

satisfação dos requisitos legais dos arts. 48 e 51 da LRF. As 

recuperadas, também, apresentaram o plano de recuperação judicial, Id nº 

15296662 e Id nº 15298051, requerendo fosse desconsiderado o primeiro 

plano apresentado, Id nº 15296662, e seus anexos, mantendo-se hígido o 

segundo plano, Id nº 15298051, e seus anexos, Id nº 15298882. Em 

seguida, encontra-se a manifestação do administrador judicial, 

representante da Zapaz Administração Judicial Ltda, requerendo a 

convolação da recuperação judicial em falência, pois as recuparandas 

informaram na peça exordial que se encontravam em plena atividade e que 

empregavam atualmente apenas um funcionário, embora tivessem 

capacidade para gerar mais 15 empregos diretos, bem como que sua 

receita bruta era de R$ 50.000,00 mensais, podendo chegar a uma receita 

de R$ 300.000,00. Diz o administrador, que em diligência in loco nas sedes 

das empresas, nas cidades de Sinop e Primavera do Leste/MT, averiguou 

que nenhuma delas estavam em atividade, pois na cidade de Sinop, o 

imóvel possui apenas uma placa “Naturago”, porém, encontra-se fechado 

sem sinais de movimentação externa ou interna de funcionários, clientes, 

entrada ou saída de veículos, e sem número telefônico para contato, 

sendo que a vizinhança informou que a empresa encontra-se fechada há 

muito tempo, e ainda, que uma vez por mês, no período da madrugada, um 

caminhão adentra no estabelecimento, o que levanta a suspeita de 

tratar-se de dilapidação patrimonial, o que, se for realizada, gera enormes 

prejuízos aos credores. Já em Primavera do Leste/MT, onde deveria estar 

sediada a empresa Estrela do Leste, encontra-se a empresa GERCARDI 

TRANSPORTES E LOGISTIVA, e em conversas com os seus funcionários, 

apurou-se que a atual empresa loca o imóvel, e que também um antigo 

funcionário da Estrela do Leste os informou que os proprietários se 

mudaram para a cidade de Campo Grande/MS, mas não obteve o contato 

desse ex-funcionário, e ainda, a imobiliária responsável pela locação, 

informou que há muito tempo a recuperanda deixou o imóvel, além disso, 

não obteve sucesso em localizar os representantes das recuperandas ou 

um único funcionário seu. Diante disse, opina pela convolação da 

recuperação judicial em falência, diante da inatividade empresarial, e que 

para tanto existe previsão legal, art. 73, IV, da LRE, observando-se as 

exigências do art. 99, Inciso I a XIII e parágrafo único da LRE, requerendo, 

ainda, a expedição de ordem de arrombamento da sede da recuperanda 

em Sinop, para permitir a arrecadação pela administração judicial; penhora 

on-line; expedição de ofício aos Cartórios de Imóveis do Brasil, via 

ferramenta do CNJ denominado de SREI – Sistema de Registro Eletrônico 

de Imóveis, para anotação da falência e indisponibilidade de imóveis em 

nome das recuperandas; ofício ao Detran para restrição judicial dos 

veículos de propriedade das falidas; ofício à Junta Comercial para 

indisponibilidade de quotas sociais ou ações de empresas em que as 

falidas figurem como sócias ou acionistas, assim como anotar a falência e, 

expedição de ofício para a Receita Federal para apresentação das últimas 

05 declarações de IR, e anotação de falência. Instado a se manifestar o 

M.P. opinou pela convolação da recuperação judicial em falência, Id nº 

161650009. É o Relatório Decido Consigno de início que o parecer do 

administrador judicial encontra-se em sigilo, assim, como o parecer do MP, 

já que se trata de questão que uma vez colocada a público pode levar as 

recuperandas a adotarem postura de dilapidação imediata e irreversível de 

seus bens, bem como, que não foram publicados os editais a que se 

referem os arts. 7º, § 1º, e art. 53, parágrafo único, ambos da LRE. 

Segundo o art. 47 da LRE, “a recuperação judicial tem por objetivo 

viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do 

devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora do emprego 

dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a 

preservação da empresa, sua função social e o estímulo á atividade 

econômica”, revelando que o intuito da lei é conceder a recuperação 

judicial aos devedores que realmente se mostrarem em condições de se 

recuperar, sendo, pois, empresas/devedoras viáveis. Se a crise que 

assola a devedora é de tamanha monta que se monstra insuperável, o 

caminho da recuperação lhe deve ser negado, e decretada a quebra da 

empresa. O art. 48, caput, c/c o art. 51, V, ambos da LRE, prevê que só 

poderá requerer recuperação judicial o devedor que no momento do 

pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 02 anos, ou seja, 

é preciso que o devedor comprove estar exercendo sua atividade 

empresarial regularmente há mais de dois anos. Caso a petição esteja em 

desacordo com as determinações do art. 51 da LRE, o juiz deve indeferi-la 

e decretar a falência, salvo se for o caso de emenda. Neste caso 

específico, este Magistrado foi levado a erro pelas recuperandas que 

afirmaram “exercer suas atividades de comércio atacadista de defensivo 

agrícola, adubos e fertilizantes há mais de dois anos...”, Id nº 14192735, 

pag. 05. Dessa forma, diante das diligências realizadas pelo administrador 

judicial, as recuperandas em momento algum apresentaram os requisitos 

legais para o deferimento do pedido de recuperação judicial, pois, acaso 

confessassem a sua real situação na petição inicial, o pedido sequer teria 

sido deferido, mas sim, a falência, mas ao contrário, agiram de má fé, 

induzindo este juízo a erro. Vê-se claramente que a afirmação de estarem 

em atividade por mais de 02 anos, não condiz com a verdade, já que as 

empresas estão inativas, com suas atividades paradas, ou melhor, já 

estavam inativas antes mesmo do pedido de recuperação judicial, requisito 
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essencial para que fosse deferido o pedido de processamento, bem como 

para o prosseguimento desta ação. Não estando em atividade, a tendência 

é que as dívidas aumentem ainda mais, com a impossibilidade de 

pagamento e cumprimento do plano apresentado. O que se pode concluir é 

que as recuperandas esperaram demais para buscar o caminho da 

Recuperação Judicial, permitindo com isso a deterioração de seu 

processo produtivo e o exaurimento do seu caixa, pois sem atividade não 

há lucro, e sem lucro, não se tem como pagar as dívidas presentes e 

pretéritas. Ainda que haja na doutrina e jurisprudência distinções entre 

crises que podem afetar uma empresa, o certo é que o que interessa 

nesta ação é que somente as empresas viáveis podem se recuperar da 

crise pela qual foram afetadas e dessa forma ser beneficiadas com a 

recuperação judicial, o que não é o caso dos autos, como já relatado pelo 

administrador judicial. As empresas que não são mais viáveis, não podem 

ter a proteção da lei, sendo a falência e o pagamento dos credores a 

solução mais viável e adequada. Este Magistrado entende que neste caso 

específico, não é caso de extinção da ação por ausência de requisito 

essencial para o seu prosseguimento, mas sim de convolação da 

recuperação judicial em falência, já que este juízo foi levado a erro, 

quando do deferimento do processamento, art. 73, parágrafo único da 

LRE. Mesmo que se tenha deferido o processamento, caso a empresa em 

recuperação deixe de exercer suas atividades, deixe de produzir, não 

tenha ou venha demitir funcionários injustificadamente, tudo a prejudicar a 

possibilidade de obtenção de benefícios sociais e econômicos que a lei 

procura preservar, deve o juiz converter a recuperação judicial em 

falência. Em que pese num primeiro momento este Magistrado tenha 

deferido o pedido, restou demonstrado pelo administrador judicial, em 

momento posterior, que, em verdade, as empresas recuperandas 

encontravam-se inativa, o que se denota, inclusive por um dos imóveis 

estar locado, o que inviabiliza o cumprimento do plano de recuperação 

judicial e infringe o requisito temporal de dois anos de exercício regular da 

atividade. Assim, ainda que não seja caso de aplicação do art. 73 da LRE, 

o indeferimento do pedido de recuperação judicial inexoravelmente conduz 

à decretação da falência. Estando as recuperandas sem qualquer 

atividade e sem faturamento, não há outra decisão a ser proferida senão o 

decreto de falência delas, razão pela qual converto a recuperação judicial 

das empresas/autoras/recuperandas (NATUAGRO COMÉRCIO, SERVIÇOS 

E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP e ESTRELA DO LESTE COMÉRCIO, 

SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPPP) em falência, e determino: 

1- Fixo o termo legal da falência no 90º dia antecedente ao ajuizamento da 

ação de recuperação judicial. 2 - No que se refere a relação de credores, 

esta já consta dos autos, sendo desnecessária nova reiteração da 

providência. 3 -Determino a Srª Gestora que conste do edital de 

Publicação desta sentença, que os credores terão o prazo de 15 dias 

para as habilitações de credito (art. 99, IV), ficando dispensados aqueles 

que já constem da relação de credores apresentada pelas falidas, 

devendo as habilitações serem entregues diretamente ao Administrador 

judicial. 4 - Suspendo todas as ações ou execuções contra as falidas que 

ainda estiverem em andamento ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 

1º e 2º do art. 6º da LRE. 5 - Fica proibida a prática de qualquer ato de 

disposição ou oneração de bens sem prévia autorização judicial. 6 - 

Determino a expedição, art. 99, VIII, de ordem de anotação da falência no 

Registro Público de Empresas (JUCEMAT), e para que conste a expressão 

“falida”, a data da decretação da falência e a inabilitação de que trata o 

art. 102 da LRE, e dos ofícios referidos no inciso X do mesmo dispositivo 

(art. 99). 7 - Intimação do MP e a comunicação por carta registrada as 

Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e municípios em que as 

devedoras tiverem estabelecimento, bem como, a Justiça do Trabalho, as 

Varas Cíveis desta Comarca e da Capital, e as Varas da Fazenda Pública 

do Estado de Mato Grosso, para que tomem conhecimento da decretação 

da falência, art. 99, XIII, da LRE. 8- Expeça-se edital, nos termos do 

disposto no parágrafo único do art. 99, que deverá conter a íntegra desta 

decisão, devendo nele constar a relação de credores nos moldes como 

consignado no item – 3. 9 - Mantenho como administrado judicial o douto 

advogado Economista Luiz Alexandre Cristaldo, sócio proprietário da 

empresa Zapaz Administração Judicial Ltda, situado à Av. Historiador 

Rubens de Mendonça, nº 200, sala 104, Edifício Centro Empresarial 

Cu iabá,  em Cuiabá-MT,  Te l . :  065  3644 7697,  e -ma is l 

atendimento@zapaz.com .br, que deverá ser intimado pessoalmente desta 

nomeação, para, em 48 horas, assinar, na sede deste juízo, o novo termo 

de compromisso, art. 33 e 34 da LRF, e proceder na conformidade dos 

arts. 108, 110, 139 e 140 da mencionada lei. 10 – Determino a lacração do 

local onde se encontram os bens a serem arrecadados, ficando, por ora, 

o administrado judicial como depositário, art. 109 da LRE. 11 – Determino o 

encerramento das contas bancárias das falidas e a requisição de 

informações acerca dos saldos nelas existentes. 12 – No que concerne 

aos livros devo o administrador judicial providenciar o seu encerramento e 

guardar em local que indicar. 13 – A venda de que trata o art. 140 da LRE, 

deverá ocorrer por determinação deste juízo, após ouvido o Administrador 

Judicial e atendendo à orientação do Comitê, se houver, por uma das 

modalidades estabelecidas no art. 142 da mesma Lei. 14 – Proceda-se a 

Srª Gestora a retificação na D.R e A. para passe a constar a falência das 

devedoras. Atendo as solicitações do Sr. Administrador Judicial, delibero: 

a) Pela ordem de arrombamento do estabelecimento da sede da 

recuperanda NATARUGO, sito à rua dos cajueiros, nº 2286, Jardim 

Imperial, com reforço policial, se necessário for, devendo a ordem ser 

acompanhada por 02 Oficiais de Justiça que a tudo anotarão e exporão a 

este Juízo; b) Defiro a Penhora on-line das recuperandas, embora já tenha 

determinado o encerramento de suas contas, como acima se vê; c) 

Expedição aos CRI do Brasil, pela ferramenta indicada no item “b” do 

parecer do Adm. Judicial, Id. 15437016, pag. 10; d) Bloqueio de bens 

móveis, via Renajud, pertencentes as falidas; e) Expedição de Ofício à 

junta Comercial para indisponibilidade de quotas sociais ou ações de 

empresas que as falidas figurem como sócias ou acionistas; f) IR dos 

últimos 05 anos das falidas pelo sistema Infojud. Atente a Srª Gestora e o 

Sr. Administrador Judicial para o que determina o art. 191 da LRE, bem 

como, mantenha em sigilo a decisão, até que se cumpram as 

determinações deste juízo com relação a indisponibilidade dos bens 

móveis e imóveis, e os requerimentos do Administrador Judicial, e, em 

seguida, dê-se publicidade como já determinado quando da conversão em 

falência. Ciência ao M.P. Intime-se. Cumpra-se. Sinop, 29 de outubro de 

2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010524-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCINALDO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010524-84.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FRANCINALDO 

FERREIRA DOS SANTOS Vistos, etc... Compulsando os autos, verifico que 

a notificação extrajudicial foi devolvida pelo motivo “sem entrega 

domiciliar”, nesses casos, cabe ao Requerente proceder com a 

notificação ficta do devedor/Requerido, por meio de edital, para que 

comprove que o constituiu em mora, sob pena de indeferimento da inicial. 

Nesse sentido: APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO 

- DECLARAÇÃO DOS CORREIOS - "ÁREA SEM ENTREGA DOMICILIAR" - 

TENTATIVA FRUSTRADA DE ENVIO - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL 

- MORA CONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. É válido, para efeito de 

constituição em mora, o protesto do título por edital, quando a tentativa de 

entrega da notificação extrajudicial, enviada para o endereço do devedor 

constante do contrato, restar infrutífera por ser "área sem entrega 

domiciliar". (Ap 107486/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2014, 

Publicado no DJE 03/02/2014) Deste modo, intime-se a Requerente, para 

que traga aos autos documento que comprove a constituição em mora do 

devedor, tendo em vista que consta somente a notificação extrajudicial 

que retornou pelo motivo “sem entrega domiciliar” (ID. 16177304). Prazo de 

15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010746-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALVES & TORTOLA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE OAB - PR34429 (ADVOGADO(A))

ALAN ROGERIO MINCACHE OAB - PR31976 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MICAELLE MARIA MONTEIRO E SILVA (REQUERIDO)

DIEKSON LUIZ SILVA (REQUERIDO)

LUIZ CARLOS SILVA (REQUERIDO)

CILEIDE PREVIATTO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010746-52.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

GONCALVES & TORTOLA S/A REQUERIDO: CILEIDE PREVIATTO SILVA, 

DIEKSON LUIZ SILVA, LUIZ CARLOS SILVA, MICAELLE MARIA MONTEIRO 

E SILVA Vistos, etc... Cumpra-se na forma deprecada, servindo a 

presente cópia de Mandado. Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, 

com as nossas homenagens. Ocorrendo algumas das situações previstas 

no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não 

havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada 

a devolução da presente deprecata. Às providências. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006891-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO MORGENSTERN WAGNER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006891-65.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: EVANDRO 

MORGENSTERN WAGNER Vistos, etc... Cite-se o executado para que no 

prazo de três dias efetue o pagamento da dívida, sob pena de penhora e 

avaliação, podendo, no prazo de 15 dias oferecer embargos, 

independente da segurança do Juízo, ou requerer o pagamento do débito 

em até seis parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros 

de 1% ao mês, com depósito de 30%, mais custas e honorários. Recaindo 

a penhora em bem imóvel, intime-se o executado, e seu cônjuge, se 

casado for, para conhecimento. Recaindo a penhora em bem móvel, 

determino a sua remoção, pois, conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se 

não houver depositário judicial, como é o caso, os bens ficarão em poder 

da exequente, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir a 

exequente, hipótese em que os bens poderão ficar depositados em poder 

do executado, e também porque o Supremo Tribunal Federal declarou 

inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, independentemente da 

hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo encontrado o 

executado, procedo ao Sr. Oficial de Justiça de acordo com o que 

determina o art. 830 e § 1º do novo CPC, e a exequente o que determina 

os parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, e, havendo pagamento 

integral no prazo de três dias, reduzo-os pela metade. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004520-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004520-31.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: LOTEADORA 

ASSAI S/S LTDA EXECUTADO: FRANCISCO DOS SANTOS Vistos, etc... 

Cumpra-se a decisão anterior. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009674-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DIAS VENCESLAU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE FACCIO OAB - MT0022700A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009674-30.2018.8.11.0015. AUTOR(A): DIEGO DIAS 

VENCESLAU RÉU: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA Vistos, etc... Defiro o 

pedido de ID. 16322368, e consequentemente redesigno a audiência que 

seria realizada no dia 07/11/2018 para o dia 05/12/2018 às 15:00 horas, a 

qual será realizada na sala 48 do Fórum desta Comarca, devendo as 

partes e/ou seus procuradores com poderes para transigir a ela 

comparecer. No mais, cumpra-se a decisão de ID. 15737106. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005169-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO ANTONIO BACCIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO LUIS SBARDELOTTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005169-93.2018.8.11.0015. AUTOR(A): LEONILDO 

ANTONIO BACCIN RÉU: LEANDRO LUIS SBARDELOTTO Vistos, etc... 

Mantenho a decisão de ID. 14255724 pelos seus próprios fundamentos. 

Dessa forma, a teor do disposto no art. 332, § 4º do CPC, determino a 

citação do réu para, querendo, apresentar contrarrazões em 15 dias. 

Após, remetam-se os autos ao E. TJ/MT com as homenagens de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008386-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO IVOGLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI OAB - MT0012609A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL DOUGLAS PEIXOTO (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito de três (3) diligências ao Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de penhora e demais atos, 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, conforme despacho e decisão abaixo 

transcritos. Vistos, etc... Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, 

nos termos do provimento CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 153.947,87 

(cento e cinquenta e três mil, novecentos e quarenta e sete reais e oitenta 

e sete centavos) ID. 10951607. Confirmado o bloqueio, transfira o 

numerário para a Conta Judicial Única do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, intimando-se o executado, art. 854, § 2º do CPC. Não 

havendo conta corrente ou aplicação em nome do Executado, expeça-se 

o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de tantos bens 

quantos bastem para garantia da dívida. Recaindo a penhora em bens 

imóveis, intimem-se, também, o cônjuge do Executado, se casado for. 

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do CPC, os bens penhorados somente 

serão depositados em poder do Executado, com a expressa anuência do 

Exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que o Supremo 

Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, 
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independentemente da hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo 

encontrados bens em nome do devedor, intime-se o Exequente para que 

indique bens passiveis de penhora. Com o bloqueio de qualquer quantia, 

façam-me os autos cls. para decisão. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO Vistos, etc... O numerário penhorado 

não garante o juízo, razão pela qual determino que se cumpra o último 

despacho. Intime-se o executado, art. 854, § 2º do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010234-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DE JESUS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010234-69.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CLAUDIO DE 

JESUS COSTA REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos, etc... Compulsando os autos, verifico que o Autor requereu a 

concessão da assistência judiciária gratuita, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Deste modo, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, § 2º, do CPC, deve o Autor 

comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento das 

custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte. 

(AI 28497/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 26/04/2016, Publicado no DJE 09/05/2016). Diante 

disso, intime-se o Autor para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial, 

comprovando sua hipossufiência, sob pena de indeferimento do benefício. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007803-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LINCOLN SHIGUEYOSHI YAEDU (REQUERENTE)

DANIELA GUIMARAES YAEDU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES OAB - MT0006972A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO SAKAMOTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA TAVARES DA SILVA OST OAB - MT0014698A 

(ADVOGADO(A))

TIAGO GALLAS OAB - MT0016888A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007803-62.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LINCOLN 

SHIGUEYOSHI YAEDU, DANIELA GUIMARAES YAEDU REQUERIDO: 

RICARDO SAKAMOTO Vistos, etc... Mantenho a decisão de ID. 14693251, 

por seus próprios fundamentos, até porque pelo que se depreende do 

documento de ID. 15514507, a embargante Daniela declarou em seu 

imposto de renda ter “disponibilidade financeira” no valor R$ 58.000,00. 

Com o fundamento no art. 98, § 6º do CPC, defiro o pedido de 

parcelamento das custas judiciais em quatro parcelas. Intimem-se os 

embargantes para que proceda ao pagamento das custas judiciais, em 

quatro parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em cinco 

dias, sob pena de extinção. Se tempestivos, recebo os presentes 

embargos, no entanto, não estando seguro o Juízo e ausentes os 

requisitos exigidos pelo art. 919, § 1º do CPC, deixo de conceder-lhes o 

efeito suspensivo. Certifique-se nos autos principais, e prossiga a 

execução em seus ulteriores termos. Intime-se o embargado, na pessoa 

do seu advogado, para que no prazo de 15 (quinze) dias ofereça 

resposta, fazendo-me conclusos os autos para proferir sentença ou 

designar audiência de instrução e julgamento (art. 920, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007858-13.2018.8.11.0015

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:

GERCIONEI BRESCANSIN (EXECUTADO)

COMERCIO DE PNEUS BRESCANSIN LTDA (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro setor comercial, devendo 

para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar 

Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de guia 

diligência – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005976-16.2018.8.11.0015

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)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito quanto a 

não citação da requerida.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 95510 Nr: 2539-33.2008.811.0015

 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): MARCONIEDERSON MAFALDO FONTES 

EUGENIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reiterar a intimação da douta advogada do autor Dra. CRISTIANE 

BELINATI GARCIA para que no prazo de cinco (05) dias recolha as guias 

para expedição de Carta Precatória a ser encaminhada para a Comarca de 

Cuiabá - MT, com a finalidade de proceder a penhora, remoção, avaliação 

e intimação, sendo que referidas guias encontram-se disponíveis no site 

www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 171905 Nr: 7066-86.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGY CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 
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JUNIOR - OAB:OAB/MT 14176-A, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO 

para que no prazo de cinco dias junte aos autos a publicação do edital de 

citação, caso o tenha publicado, bem como, no mesmo prazo regularize 

sua representação processual juntando aos autos instrumento de 

procuração e/ou substabelecimento, sob pena de nulidade dos atos 

praticados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 120537 Nr: 12855-71.2009.811.0015

 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: CLAUDIO DUBENA MOCKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A. – CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:4062/MT

 Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação para 

confirmar a tutela concedida às fls. 40/42 e consequentemente declarar 

nulas as faturas objeto da presente ação, referentes aos meses de 

setembro a novembro de 2009 da Unidade Consumidora 9334947, fls. 

33/35, determinando à requerida que proceda ao recálculo das referidas 

faturas, contendo a cobrança de 78,58 kWh, que nada mais é do que a 

média de consumo dos últimos 12 meses que antecederam as faturas ora 

anuladas, bem como que proceda ao “reparo ou substituição dos 

equipamentos de aferição de energia elétrica da unidade consumidora nº 

9334947”, no prazo de 30 dias, caso tal equipamento ainda não tenha sido 

reparado, sob pena de multa que fixo em R$ 5.000,00.Consigno o prazo de 

15 dias para a confecção e juntada das referidas faturas aos autos, 

devendo a requerida requerer o levantamento do valor correspondente a 

fim de quitar o débito.Considerando que o autor sucumbiu de parte mínima 

do pedido, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).Após o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo 

prazo 15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se, porém, caso haja 

manifestação dentro do período de 06 meses, desarquive-se os autos, 

sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da sentença, 

intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no prazo de 15 

dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação e 

honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop, 07 de novembro de 

2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 278425 Nr: 15075-95.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBER-KWS SEMENTES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDIAR RIVERO RODRIGUES, R. R. 

RODRIGUES COMERCIAL AGRICOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR JORGE MATOS - 

OAB:13066/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. VICTOR JORGE MATOS para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito das diligências do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, nos 

bairros Setor Industrial Norte (02); Jardim Itaubas (01) e Residencial 

Florença (01), 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.: 250494 Nr: 18560-40.2015.811.0015

 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: CESAR CANEPPELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI APARECIDO COVRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJAIR PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 22.356, EVERTON COVRE - OAB:15.255-MT, 

FERNANDA DENICOLO - OAB:17713-MT

 Intimar a advogada do autor Dra. CAMILA VILCHES LEMES e do requerido 

Dr. ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS de que fora designado audiência de 

inquirição da testemunha Airton Luiz Rosseto e Renato para o dia 

04/12/2018, às 14:00, nos termos da decisão do Id. 15698335, da carta 

precatória nº 1008963-64.2018.8.11.0002 da Terceira Vara Cível de 

Várzea Grande - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 203525 Nr: 5789-64.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ LUCKMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B/MT, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. EVANDRO SANTOS DA SILVA 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 intimação, no 

bairro Residencial Florença, 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.: 324341 Nr: 5856-87.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEOMAR MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO DE LIMA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, determino a intimação das partes para que se manifestem no 

prazo de cinco dias, requerendo o que entenderem de direito, e não 

havendo manifestação, devolva-se a deprecata com as homenagens de 

estilo. Dou os presentes por intimados em audiência. Nada mais para 

constar mandou o MM. Juiz que se encerrasse o presente termo que lido e 

achado conforme, vai devidamente assinado. Eu ___________ (Anderson 

Shoji Manzano Nogami) Assessora, que o digitei. Eu __________________ 

(Vânia Maria Nunes da Silva) Escrivã Designada, que conferi e assino.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 188884 Nr: 10187-88.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIQUETES ALTO DA GLÓRIA LTDA., ODILIO 

LUIZ DEVES, DANIEL BRIANEZI, VERENE LUCIA HOLZ DEVES, DULCI 

TEREZINHA MARIUSSI BRIANEZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) do autor Dr(a). GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI para que no prazo de quinze (15) dias envie para este 

Juízo, por meio eletrônico, no formato arquivo WORD, através do email 

snp.3civel@tjmt.jus.br , o resumo ou a petição inicial e, após comprove 

nos autos o envio para posterior expedição do Edital de citação, conforme 

determinado no Provimento 56/2007-CGJ, para posterior cumprimento do 

despacho de fls. 153.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 247860 Nr: 17019-69.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISS. DA SAÚDE E EMPRES. DE MT.LTDA-UNICRED MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SANTOS GIGANTE, ROVANI 

TONELLI GIGANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:OAB/MT 9.247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT, 

RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:OAB/MT.15869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 17019-69.2015.811.0015 CÓDIGO: 247860

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISS. DA SAÚDE E EMPRES. DE MT.LTDA-UNICRED MT

PARTE RÉ: MARCOS SANTOS GIGANTE e ROVANI TONELLI GIGANTE

CITANDO(A, S): MARCOS SANTOS GIGANTE, brasileiro, casado, médico 

veterinário, portador do RG n° 497451581 SSP/BA e inscrito no CPF sob o 

nº 634.126.245-00 e ROVANI TONELLO GIGANTE, brasileira, casada, 

administrado, portadora do RG nº 001021263 SSP/MT e inscrita no CPF 

sob o nº 946.148.811-49

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/10/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 171.888,54

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para que, no prazo de 03 

(três) dias, contados da expiração do prazo deste edital, efetue o 

pagamento da dívida, sob pena de penhora e avaliação, podendo, no 

prazo de 15 dias oferecer embargos, independente da segurança do 

Juízo, ou requerer o pagamento do débito em até seis parcelas mensais, 

com depósito de 30%, mais custas e honorários.

 RESUMO DA INICIAL: O Exequente é credor dos Executados do crédito 

proveniente da Cédula de Crédito Bancário com Garantia de Alienação 

Fiduciária de Imóvel de nº 670805, com valor original de R$ 148.501,48 

(cento e quarenta e oito mil, quinhentos e um reais e quarenta e oito 

centavos), com data de emissão de 13/04/2012. No entanto, em que pese 

ter havido o parcelamento do débito para pagamento do empréstimo, e as 

várias negociações, com o abatimento e adequação do indexador, o 

Executado não honrou com o pagamento das parcelas avençadas, 

ficando em mora para com a credora. O valor atualizado do débito é o 

montante com base nas cláusulas contratuais do instrumento de crédito 

firmado, abatido os valores adimplidos e aplicando-se os juros moratórios 

de 1%(um por cento) ao mês, perfazendo a soma de R$ 357.897,26 

(trezentos e cinquenta e sete mil oitocentos e noventa e sete reais e vinte 

e seis centavos), atualizados até a data de hoje.

DESPACHO: FL. 66/66 VERSO: Vistos. 1. Citem-se os executados para, no 

prazo de 03 (três) dias, pagar integralmente a dívida, apurada no cálculo 

do credor, sob pena de imediata penhora de bens, prosseguindo-se nos 

ulteriores termos da execução. 2. Cientifique-se de que, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá(ão) opor 

embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada 

aos autos do mandado de citação. Anote-se também que se os embargos 

foram manifestamente protelatórios, o juiz aplicará à parte devedora multa 

no valor de 20% do valor da execução (art. 740, parágrafo único, CPC). 3. 

Cientifique-se, ainda, que no prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito do (s, a, as) exequente(s) e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, poderá(ão) o(s) executado(s) requerer o pagamento do 

restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 475-A, caput, CPC). 

Se não efetuado o pagamento de quaisquer das parcelas então 

assumidas, será imposta ao executado multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor das prestações não pagas e vedada a oposição de 

embargos (art. 745-A, § 20, parte final, CPC). 4. Fixo honorários 

advocatícios em favor do patrono do credor no valor correspondente a 

10% do valor atualizado da divida, que sera reduzido a metade caso haja 

o pagamento integral no prazo mencionado no item "1". 5. Certificado o não 

pagamento, deve o Sr. Oficial de Justiça, de posse da segunda via do 

mandado, proceder a penhora imediata de bens do devedor, lavrando-se o 

respectivo auto, bem como proceder a avaliação dos bens penhorados, 

intimando na mesma oportunidade, a parte executada. 6. Intimações e 

diligências necessárias. Claudia, 18 de março de 2014. Thatiana dos 

Santos Juíza Substituta

DESPACHO FL. 140: Vistos etc... Proceda a busca de endereço dos 

Executados através dos sistemas de informação disponíveis ao Poder 

Judiciário. Após, cumpra-se o despacho inicial nos endereços onde ainda 

não tenha havido diligências. Caso a diligência supra reste infrutífera, 

intime-se a Exequente para que requeira a citação por edital no prazo de 

cinco dias. Havendo o requerimento, cumpra-se o despacho inicial, por 

edital, este pelo prazo de 20 dias. Ultrapassado o prazo de 15 dias, e não 

havendo manifestação, nomeio-lhe Curador Especial na pessoa do Douto 

Defensor Público que oficia nesta Comarca, o qual deverá ser intimado 

desta nomeação e, querendo, ofereça defesa no prazo legal, bem como, 

acompanhe o feito até seus ulteriores termos. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO. JUIZ DE DIREITO. Eu, Silvia Regina 

Gouveia, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Sinop - MT, 6 de novembro de 2018.

Vânia Maria Nunes da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 111711 Nr: 4092-81.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE 

SORRISO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMO H. MISSIO & CIA LTDA - ME, PRIMO 

HILARIO MISSIO, IVETE LUNELLI MISSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. JEAN CARLOS ROVARIS para que no 

prazo de cinco dias comprove nos autos e/ou informe os dados de 

distribuição da carta precatória na comarca de Francisco Beltrão - PR, a 

qual lhe foi enviada via AR em agosto de 2017, para fins de solicitação de 

informação acerca de seu cumprimento.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 210946 Nr: 11724-85.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSON LUCAS ARAUJO, MILTON ANTUNES 

DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 11724-85.2014.811.0015 CÓDIGO: 210946

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

PARTE RÉ: DILSON LUCAS ARAUJO e MILTON ANTUNES DE ARAUJO

CITANDO(A, S): Executados(as): Dilson Lucas Araujo, Cpf: 42933544172, 

brasileiro(a)

Executados(as): Milton Antunes de Araujo, Cpf: 40127397949, 

brasileiro(a)

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/09/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 21.094,54

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para que, no prazo de 03 

(três) dias, contados da expiração do prazo deste edital, efetue o 

pagamento da dívida, sob pena de penhora e avaliação, podendo, no 

prazo de 15 dias oferecer embargos, independente da segurança do 

Juízo, ou requerer o pagamento do débito em até seis parcelas mensais, 

com depósito de 30%, mais custas e honorários.

 RESUMO DA INICIAL: O exequente é credor dos executados da 

importância liquida, certa e exigível no valor originário de R$ 19.796,25 

(dezenove mil, setecentos e noventa e seis reais e vinte e cinco 

centavos), consubstanciados em 03 cheques emitidos e não pagos, e 

que, atualizada de acordo com a legislação aplicável, importa em R$ 

21.094,54 (vinte e um mil, noventa e quatro reais e cinquenta e quatro 

centavos), conforme atualização de débito discriminado. O cheque é título 

de crédito, que goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, e 

por estas características e força da legislação, o coloca na condição de 

título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 585, inciso I do Código 

de Processo Civil. Referido cheque foi apresentado em tempo hábil, em 

conformidade com os artigos 33 e 59, ambos da Lei n. 7.357/85. A 

exequente tentou por diversas vezes uma composição amigável para 

receber o credito com o executado, não obtendo êxito nestas tentativas. 

Dos Pedidos: Requer seja admitida a presente ação executiva e, pelo 

exposto seja: Efetuada a citação dos executados, via carta precatória, 

para, no prazo de três dias, efetuar o pagamento da dívida questionada; 

Requer, ainda, que para realização do ato de citação, sejam concedidos 

os benefícios do parágrafo 2º do art. 172 do CPC; Não sendo efetuado o 

pagamento, requer-se deste Douto Juízo, que o Senhor Oficial de Justiça 

proceda à imediata penhora e avaliação e intimação dos bens necessários 

à garantia da execução; Caso, o Senhor Oficial de Justiça quando da 

penhora verificar a ausência dos Executados, ou que, os mesmos 

encontrem-se se ocultando, requer desde já, a dispensa da intimação da 

penhora (652, § 5°); Requer seja os executados intimados para que 

ofereçam Embargos, querendo, no prazo de lei; Em havendo a nomeação 

de bens à penhora, requer-se a nomeação de outra pessoa como 

depositaria dos bens, conforme o art. 666 do CPC; Recaindo a penhora 

sobre bens imóveis, seja intimado, se tiver, o cônjuge do ofertante do bem 

(art. 669, § único do CPC); Requer seja efetuada a penhora na conta 

corrente e/ou ativos financeiros em nome dos executados, por meio do 

convênio BACEN-JUD, determinando o bloqueio de valores suficientes 

para o pagamento da obrigação; Requer seja expedido certidão de 

processamento desta execução para averbação nos órgãos de Registro 

de Imóveis e Detran, nos termos do art. 615-A do CPC; O deferimento da 

gratuidade da Justiça; Por fim, requer o processamento da presente ação, 

até a integral satisfação do credito do exequente. Dá-se à causa p valor 

de R$ 21.094,54 (vinte e um mil, noventa e quatro reais e cinquenta e 

quatro centavos), para os devidos efeitos legais. Sinop-MT, 20 de agosto 

de 2014. WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI ADVOGADO – 

OAB/MT 4.284

DESPACHO: FL. 51: VISTOS, ETC...Defiro ao Autor os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita. Citem-se os executados para que no prazo 

de três dias efetue o pagamento da dívida, sob pena de penhora e 

avaliação, podendo, no prazo de 15 dias oferecer embargos, 

independente da segurança do Juízo, ou requerer o pagamento do débito 

em até seis parcelas mensais, com depósito de 30%, mais custas e 

honorários. Recaindo a penhora em bem imóvel, intimem-se os 

executados, e seus cônjuges, se casados forem, para conhecimento. 

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 1º do art. 666 do CPC, os bens penhorados somente 

serão depositados em poder dos executados, com a expressa anuência 

do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que o 

Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos. Caso não seja encontrado bem passível de penhora, e não 

tendo o exequente indicado bem a serem penhorados, intime-se o douto 

advogado, e na falta deste, os próprios executados, para que no prazo de 

cinco dias indique bens a penhora, sob pena de multa de até 20% sobre o 

valor em execução. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

do débito, e, havendo pagamento integral no prazo de três dias, reduzo-os 

pela metade. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO 

Juiz de Direito

DESPACHO FL. 75: Vistos etc... Proceda a busca de endereço dos 

Executados através dos sistemas de informação disponíveis ao Poder 

Judiciário. Após, cumpra-se o despacho inicial nos endereços onde ainda 

não tenha havido diligências. Caso a diligência supra reste infrutífera, 

intime-se a Exequente para que requeira a citação por edital no prazo de 

cinco dias. Havendo o requerimento, cumpra-se o despacho inicial, por 

edital, este pelo prazo de 20 dias. Ultrapassado o prazo de 15 dias, e não 

havendo manifestação, nomeio-lhe Curador Especial na pessoa do Douto 

Defensor Público que oficia nesta Comarca, o qual deverá ser intimado 

desta nomeação e, querendo, ofereça defesa no prazo legal, bem como, 

acompanhe o feito até seus ulteriores termos. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO. Juiz de Direito.

Eu, Silvia Regina Gouveia, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Sinop - MT, 7 de novembro de 2018.

Vânia Maria Nunes da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 333836 Nr: 12021-53.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->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: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA para que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito das 

diligências do Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do 

mandado de citação, nos bairros Distrito Industrial e Residencial Mondrian, 

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.: 314524 Nr: 17296-17.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELÇO DURIGON, LURDES ROSSONIE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI ROSANHA DESSBESSEL, ROQUE LUIZ 

ANDRIOLI, NATALICIO JOAQUIM DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17.596-MT, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:21919/O, JIANCARLO 

LEOBET - OAB:10.718-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. ALCIR FERNANDO CESA para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito das diligências do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, nos 

bairros Maria Carolina II e Residencial Brasilia, 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
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 Cod. Proc.: 334606 Nr: 12513-45.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE DE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO-SICREDI CELEIRO D

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALYSON DEMORVAN MENEGHELLI GIACHINI, 

VINICIUS HENRIQUE MONTHAY NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. JEAN CARLOS ROVARIS 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 Imperial, 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.: 170344 Nr: 5395-28.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAÉRCIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:13272/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. JEAN CARLOS ROVARIS para que no 

prazo de 10 (dez) dias se manifeste e requeira o que entender de direito 

acerca do resultado de buscas de bens em nome do executado, realizada 

através dos sistemas INFOJUD e RENAJUD, fls. 130/132 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 211388 Nr: 12052-15.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO OLIMPIO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A, RODRIGO GHESTI - 

OAB:33.775/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autor Dra. CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS para que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito de 02 

diligências, a fim de proceder o cumprimento do mandado de avaliação e 

intimação, no bairro Jardim Botânico, devendo para tanto recolher a guia 

através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – 

escolher a opção emissão de guia diligência – adicionar o número do 

processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em 

seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, 

juntando a mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em 

conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 160656 Nr: 8082-12.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMILDE DE SOUSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARINHO PALUDETO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS DIAS ASTOLPHI - 

OAB:225957/SP

 Processo nº 8082-12.2011

Vistos, etc...

Remetam-se os autos à contadoria deste juízo para que proceda a 

atualização do débito, devendo o Sr. Contador proceder conforme 

sentença de fls. 47/52 e acordão de fls. 92/99.

Após, intime-se a Exequente para que dê prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito no prazo de cinco dias, sob pena de 

arquivamento, e não havendo manifestação, intime-se pessoalmente a 

Exequente, consignando as mesmas advertências.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 169283 Nr: 4278-02.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO CAMILOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGISTÍCA 

LTDA, SEMENTES PRODUTIVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:17.760-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082, DANIEL VICENTE GOETTEMS - OAB:2.156/A-DF, IDAIR 

PAULINO CAPPELLESSO - OAB:4.342/DF, MARCIO LUCIANO ISOTON - 

OAB:20773/DF, MARCO AURELIO PIACENTINI - OAB:7170-A/MT, 

ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES - OAB:13794/MT

 Processo nº 4278-02.2012

Vistos, etc...

Defiro o pedido de fls. 592/593, e consequentemente redesigno a 

audiência que seria realizada em 12/12/2018 para o dia 20/03/2019 às 

13:30 horas, devendo as partes e testemunhas a ela comparecer para 

prestarem depoimento.

Intime-as, constando do mandado as advertências do art. 385, § 1º do 

C.P.C.

Observem as partes o disposto no art. 455 e parágrafos do novo CPC, 

para, se for o caso, fazer incidir a norma do parágrafo 4º do referido 

artigo.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 163067 Nr: 10932-39.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA VIEIRA QUEIROZ, LUCIMEIRE FONSECA 

SIMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORESTES KERLES CANACHIRO, ORESTES 

KERLES CANACHIRO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDINÉIA APARECIDA 

FERNANDES - OAB:9687/MT, SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - 

OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - 

OAB:MT / 7.974-B

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para, com 

fundamento nos artigos 186, 927 e seguintes, todos do Código Civil, e, 

artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, e demais artigos citado do 

CTB, CONDENAR o Requerido a pagar a importância de R$ 668,93 

(seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e três centavos) a título de 

danos materiais, em favor da requerente Lucimeire Fonseca Simão, e a 

importância de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), a título de dano 

material, em favor da requerente Janaina Vieira Queiroz, cujos valores 

devem ser corrigidos pelo INPC, desde a data do desembolso e juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação. CONDENAR o Requerido ao 

pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em 

favor da requerente Lucimeire Fonseca Simão, cuja correção monetária 

será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da 

súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por 

cento), a partir do evento danoso (súmula 54 STJ).CONDENO o requerido 
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ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários 

advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, § 2º do CPC.Em tempo, defiro o pedido de retificação 

do polo passivo feito pelo Requerido (fls. 80), e determino as devidas 

retificações na Distribuição, Registro e Autuação, para que exclua do polo 

passivo “ORESTES KERLES CANACHIRO”.Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 dias, e, 

mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja 

manifestação dentro do período de 06 meses, desarquive-se os autos, 

sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da sentença, 

intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no prazo de 15 

dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação e 

honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop/MT, 08 de novembro de 

2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 86723 Nr: 4148-85.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO JOSÉ QUAINI, ALEXANDRE LUIZ 

MONEGAT, ANDRÉIA PEZZINI MONEGAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clarisse Odete Faccio Fronza - 

OAB:14.928/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 Intimar o advogado do autor Dr. JEAN CARLOS ROVARIS para que 

compareça nesta respectiva escrivania no prazo de cinco dias, a fim de 

retirar a(s) Carta(s) Precatória(s) expedida(s) com a finalidade proceder o 

leilão do imóvel penhorado, e providencie a sua distribuição/cumprimento, 

devendo ainda no prazo de dez (10) dias comprovar a(s) distribuição(ões) 

da(s) referida(s) Carta(s) Precatória(s) no Juízo Deprecado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010766-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010766-43.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SIMONE 

SOUZA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, etc... Considerando que no polo passivo da presente missiva 

consta o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, deve o presente feito 

tramitar perante a Vara Especializada da Fazenda Pública local. Deste 

modo, declino da competência e determino a redistribuição do presente 

feito à Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca. Baixas de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010835-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS OAB - PR24498 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR MIGUEL FORMIGHERI (REQUERIDO)

MARIA DA ROSS STEFANELLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010835-75.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO CNH 

INDUSTRIAL CAPITAL S.A. REQUERIDO: ADAIR MIGUEL FORMIGHERI, 

MARIA DA ROSS STEFANELLO Vistos, etc... Com fundamento no art. 3º, § 

12 do Decreto Lei nº 911/69, determino que se cumpra a decisão de ID. 

16387999, expedindo-se o competente mandado de busca e apreensão 

visando apreender o veículo descrito na inicial, depositando-o nas mãos 

do representante legal do autor. Executada a liminar, citem-se os 

requeridos, nos termos da referida decisão e após, cumpra-se o disposto 

no art. 3º, § 13 do Decreto Lei nº 911/69, comunicando o juízo originário, 

via malote digital, para que providencie a intimação da instituição financeira 

para retirar o veículo do local depositado no prazo de 48 horas, 

encaminhando-lhe cópia do mandado e das certidões do Sr. Oficial de 

Justiça. Decorrido o referido prazo, arquive-se com as cautelas de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007677-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA PENIEL LTDA (EXECUTADO)

GICELE BORGES DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

BERTOLINO MESSIAS DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo n. 1007677-46.2017.8.11.0015 Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO a PARTE AUTORA para em 

cinco dias manifestar, tendo em vista que a correspondência foi devolvida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013375-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIDRACARIA GUAPORE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT0011866A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

F. J. DA SILVA - CONSTRUCOES - ME (EXECUTADO)

 

Processo n. 1013375-33.2017.8.11.0015 Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO a PARTE AUTORA para em 

cinco dias manifestar sobre a juntadas de id. 16390541 e 16389559.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000829-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT0011866A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA MARCELINA DOS SANTOS (EXECUTADO)

EDNA MARCELINA DOS SANTOS 69640734268 (EXECUTADO)

 

Processo n. 1000829-09.2018.8.11.0015 Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO a PARTE AUTORA para em 

cinco dias manifestar, tendo em vista que a correspondência foi devolvida.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006193-59.2018.8.11.0015

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:

VITORIA PERFILADOS DE ACO LTDA "Em Recuperação Judicial" (RÉU)

JOSE TUSKI CAMIANSKI (RÉU)
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IVONE SALETE CAMIANSKI (RÉU)

 

Processo n. 1006193-59.2018.8.11.0015 Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO a PARTE AUTORA para em 

cinco dias manifestar, tendo em vista que a correspondência foi devolvida.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001767-72.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DA SILVA SCHEIT (REQUERIDO)

 

Processo n. 1001767-72.2016.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente, INTIMO A PARTE AUTORA para recolher as custas de preparo da 

carta precatória no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000058-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000058-65.2017.8.11.0015 Nos termos da legislação vigente 

(art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e do provimento 56/2007-CGJ, 

intimo o autor pessoalmente, para, em cinco dias dar andamento ao feito, 

sob pena de extinção e arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008461-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIA NOGUEIRA SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1008461-86.2018.8.11.0015 Conclusão indevida. 

Retornem os autos à secretaria. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008265-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORTEC CONTABILIDADE LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA OAB - MT0012623A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE LIKA INABA (RÉU)

 

Processo n. 1008265-19.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação vigente 

e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) 

da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO JARDIM MARINGÁ II, devendo a referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005524-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONISETE DE PAIVA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo n. 1005524-06.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação vigente 

e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) 

da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO 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: 1001391-52.2017.8.11.0015

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)

 

Processo n. 1001391-52.2017.8.11.0015 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 SETOR INDUSTRIAL, devendo a referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010666-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LEONILDO ANTONIO BACCIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010666-88.2018.8.11.0015 Intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie notificação válida da 

parte requerida ou o protesto do título, a fim de comprovar a mora , nos 

termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial. A propósito: “AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO 

MONOCRATICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – 

NOTIFICAÇÃO INEFICAZ – MORA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 20, §4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A constituição do devedor em 

mora é pressuposto essencial à ação de busca e apreensão, a 

inexistência de sua notificação ou a realização de protesto com 

notificação por edital, sem que sejam esgotados outros meios pessoais de 

ciência ao devedor, não perfectibiliza a mora deste. Nas causas que não 

houver condenação, os honorários serão fixados mediante apreciação 

equitativa do juiz (20, §4º do CPC), atendidas as normas das alíneas a, b e 

c do §3º do artigo 20 do CPC. Prescindível se faz a citação pelo Órgão 

Colegiado, em sede recursal, dos dispositivos utilizados com fins de 

prequestionamento. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a 

decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. (AgR 55249/2015, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015). 

“PROCESSUAL CIVIL - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

PROTESTO DE TÍTULO - INTIMAÇÃO POR EDITAL -PROCEDIMENTO 

PRECIPITADO - CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA PELO CORREIO SEM 

ENTREGA DOMICILIAR - MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO 

ESSENCIAL - DECRETO-LEI N. 911/69 -AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VALIDO E REGULAR DO 

PROCESSO -SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 

"Não houve sequer tentativa de localizar o alienante, já que a carta 

registrada foi devolvida pelo correio em razão de não haver entrega 

domiciliar no endereço do requerido. Não se trata de procura infrutífera, 

mas apenas ausência de procura, e esta não é uma das hipóteses 

elencadas pelo art. 15 da Lei n"9.492/97, que regulamenta os serviços 

relativos ao protesto de títulos e outros documentos de dívida. Destarte, tal 

circunstância não autoriza que se dispense a formalidade legal, cujo fito é 

prevenir que o alienante venha a ser surpreendido com a subtração do 

bem dado em garantia sem, antes, estar inequivocamente cientificado e ter 

a oportunidade de desejando, saldar a dívida garantida e, assim, 

retomar-lhe a propriedade plena. Ausente o pressuposto de constituição e 

desenvolvimento regular do processo, mantém-se o decreto de extinção ". 

(TJ-SP - APL: 990093496640 SP, Relator: Artur Marques, Data de 

Julgamento: 27/01/2010, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 29/01/2010)” No mesmo prazo, intime-se a parte requerente 

para apresentar planilha de débitos, bem como, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005883-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON JOSE ZGODA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1005883-53.2018.8.11.0015 Ante o V. acórdão de ID nº 

16261120, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder com o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 209938 Nr: 10952-25.2014.811.0015

 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: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR FERREIRA BRODA, OSCAR 

HERMINIO FERREIRA JUNIOR - ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOC.DE PEQ. PROD.RURAIS NOVO 

HORIZONTE ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES - PRONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o V. acórdão de fls. 127/128, intimem-se os requerentes a 

comprovarem o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 179818 Nr: 611-71.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMAR TADEU PERUZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCI BELLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - 

OAB:17.760-MT

 Com fulcro no art. 782, §3º do CPC, defiro o pedido de fls. 80. Oficie-se 

ao Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, a fim de incluir o 

nome do executado em seu cadastro.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos 

bastem para satisfazer o crédito exequendo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 257471 Nr: 2208-70.2016.811.0015

 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: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR FERREIRA BRODA, OSCAR 

HERMINIO FERREIRA JUNIOR - ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEGAR ANDRE CELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o V. acórdão de fls. 247/248, intimem-se os requerentes a 

comprovarem o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 70931 Nr: 10523-73.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS RUARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMIELI VESZ - OAB:14.190 

MT, GILBERTO ROMANO DE PAULA - OAB:OAB/MT 12.421 B, LILIANE 

ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION 

DE PAULA - OAB:11063-B/MT, SERGIO LUIZ DO AMARAL - 

OAB:36168/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ OLENIR GUIMARÃES - 
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OAB:3338-A

 Código nº 70931

O exequente, às fls. 338/354, requereu a juntada de cópia do recurso de 

agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. 328/332, a qual 

indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução e determinou 

a intimação do exequente para informar se desiste da penhora dos bens 

descritos às fls. 60 e da avaliação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Pugna pela reconsideração da decisão, aduzindo a ocorrência da fraude 

à execução, uma vez que a carta precatória encaminhada para a comarca 

de Primavera do Leste/MT foi distribuída em 05/05/2014 e os devedores 

Marcos Tomazetti, Vinicius Tomazetti e Marciele Tomazetti somente 

efetuaram o pagamento das 20.000 sacas de sojas da parcela penhorada 

e que venceria em 30/04/2015, em 07/07/2014.

Sustenta, ainda, a ausência de prova do pagamento das sacas de sojas 

pelos devedores Marcos Tomazetti, Vinicius Tomazetti e Marciele 

Tomazetti à Emilio Divino Rodrigues.

DECIDO:

Verifica-se que não merecem acolhimento as alegações do exequente, 

notadamente porque nos autos não restou caracterizada nenhuma das 

hipóteses previstas no artigo 792 do CPC, uma vez que o deferimento da 

penhora do crédito ocorreu em 21/08/2014 às fls. 228/228-v, a averbação 

no rosto dos autos (Cód. 75287) foi realizada em 17/09/2014 (fls. 246) e 

os devedores do executado foram intimados em 30/03/2015, oportunidade 

em que compareceram nos autos alegando que haviam cumprido a 

obrigação em 07/07/2014.

Ademais, quanto a alegação de que não restou comprovado o 

cumprimento da obrigação pelos devedores para Emilio Divino Rodrigues, 

verifica-se que foi afastada, uma vez que a autorização/declaração de fls. 

276/277 e recibo de fls. 260, comprovam a entrega de 24.000 (vinte e 

quatro mil) sacas de sojas, em 07/07/2014, conforme acordo nos autos 

Código n. 75287.

Posto isso, indefiro os pedidos do exequente, mantendo a decisão de fls. 

328/332, tal como foi lançada.

Intimem-se.

Sinop/MT, 07/11/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 93287 Nr: 312-70.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIPLANT - INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS ZANDONADI QUIROGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID WISNEY B. GUEDES - 

OAB:MT 11448, KARINE GOMES RIBEIRO - OAB:7263/MT, MARIO 

MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:4971/MT, ULYSSES RIBEIRO - 

OAB:5464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT

 Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO em fase 

de cumprimento de sentença movida por NUTRIPLANT – INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO S/A em face de LUCAS ZANDONADI QUIROGA, que teve inicio 

às fls. 177/178.

Às fls. 217, a indisponibilidade dos valores de fls. 206/209 foi convertida 

em penhora. Intimado para apresentar impugnação, o executado 

quedou-se inerte, conforme certificado às fls. 222.

Autorizo o levantamento em favor do credor para pagamento parcial do 

débito.

Expeça-se alvará. Após, intime-se o exequente para apresentar 

demonstrativo do débito remanescente.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 82493 Nr: 10799-70.2006.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO GAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCY LUIZ FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208.972/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 Remetam-se os autos ao contador para atualização do débito até a data 

do depósito de fls. 171.

 A seguir, dê-se ciência às partes do cálculo, as quais poderão se 

manifestar, em 05 (cinco) dias.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 324470 Nr: 5964-19.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CLEOMAR HARTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LION FATURAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU KATH - OAB:4259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Incluam-se no polo passivo os sócios da executada, indicados às fls. 120 

do processo principal.

Após, citem-se, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se 

acerca da instauração do incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica, nos termos do art. 135 do CPC.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 95455 Nr: 2459-69.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON TADEU ALTALI OURIVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA MARIA DE JESUS SILVA - 

OAB:OAB/MT 11.703, VINICIUS RIBEIRO MOTA - OAB:10.491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6171

 Intime-se o requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar os 

documentos, referidos às fls. 50.

 Após, diga o requerente, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 270737 Nr: 10259-70.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO LUIZ DOS SANTOS CIA LTDA, RAQUEL 

DANUTA ZALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o pedido de fls. 92, intime-se a parte exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar planilha com o cálculo do valor atualizado do 

débito.

Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 162825 Nr: 10650-98.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIOLINO TURANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 56/2007-CGJ-MT, INTIMO 

os herdeiros, por intermédio de seu patrono, da decisão a seguir 

transcrita: "Ante o decurso do prazo requerido às fls. 108, intimem-se os 

herdeiros do requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar os 
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documentos de habilitação, bem como procuração de seu patrono, nos 

termos do artigo 104, do CPC"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 162825 Nr: 10650-98.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIOLINO TURANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 56/2007-CGJ-MT, INTIMO 

os herdeiros, por intermédio do Dr. REINALDO JACYNTO DE ARAUJO, 

OAB/SP 235.135, da decisão a seguir transcrita: "Ante o decurso do 

prazo requerido às fls. 108, intimem-se os herdeiros do requerido para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, providenciar os documentos de habilitação, bem 

como procuração de seu patrono, nos termos do artigo 104, do CPC"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 231997 Nr: 6860-67.2015.811.0015

 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: CLAUDIO JAIR DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAN SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 12.918, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO AUGUSTO DE 

CARVALHO E SILVA - OAB:OAB/SP 25639

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007 intimo AS 

PARTES para comparecer no dia 12/12/2018, às 15h00min, na Gerência 

de Medicina Legal - Politec - Sinop, sito à Rua das Ipoméias , esquina com 

Avenida dos Jacarandás , n.º 1201, Setor Industrial Norte, onde será 

realizado o exame de Lesão Corporal de CLÁUDIO JAIR DE PAIVA. Intimo 

ainda a parte autora para que , no referido dia, compareça portanto, 

obrigatoriamente, trazendo consigo os seguintes documentos que são 

imprescindíveis para a realização do exame, quais sejam : 1) Cópia do 

Boletim de Ocorrência da época do acidente; 2)Relatório 

do(s)médico(s)assistente(s)da época do acidente; 3)Documentação da 

instituição onde foi atendido com dia, hora e tempo de 

atendimento(prontuário); 4) Os exames da época do acidente, com laudo; 

5) Os exames atuais, com laudo; e 6)Parecer atual (até três meses ), 

detalhado,do(s)médicos(s)assistentes(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 322742 Nr: 4792-42.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY FERNANDO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELÉ & MARTINS LTDA, SELMA ALVES 

MARTINS, VIVALDINO TERIBELE BELE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA WERNER BILHALVA - 

OAB:OAB/MT 12.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: edgar bortoleto - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007 INTIMO o 

advogado do REQUERENTE, para que no prazo de 5(cinco) dias, 

complemente a postulção do pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica em relação a requerida Selma Alvez Martins, fornecendo o número 

da residência da mesma, para a devida citação via precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 33100 Nr: 3935-21.2003.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI MARIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE 

SINOP LTDA., JONY CARLOS KARVAT RATTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS MELGAREJO 

DE VARGAS - OAB:7429/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUINALDO WAGNER 

ZANATTO - OAB:MT/7284-B, OTILIO RIBEIRO NETO - OAB:OAB/MT 

13332, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884/MT, SIDNEY 

MARQUES - OAB:MT-2.719-B

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CG INTIMO o 

advogado da parte REQUERENTE, para que no prazo legal apresente o rol 

de herdeiro(s) desta bem como a qualificação do(s) mesmo(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 270975 Nr: 10426-87.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darcy Maciel Costa, DEBORA PEREIRA LUCAS 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 56/2007-CGJ-MT, intimo o 

exequente a se manifestar, no prazo legal, acerca da certidão do sr. 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 245151 Nr: 15194-90.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRAZZINI & PETRAZZINI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, intimo a parte Requerente para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 123165 Nr: 2339-55.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. S. DAS NEVES NORTE BONICONTRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 8718, JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:OAB/MT 14258-A

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, intimo a parte Requerente para, no prazo legal, 

manifestar sobre os embargos de declaração de fl. 254-255.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 189849 Nr: 11287-78.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINHO DE ASSIS GALERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S) :  BANCO CITICARD S/A 

(CREDICARD/MASTERCARD)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, JOSE EDGAR DA CUNHA 
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BUENO FILHO - OAB:OAB/MT 13604-A

 Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença, certificando-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 182707 Nr: 3683-66.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO DE FREITAS

 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: JOSÉ DA SILVA ARAÚJO 

JÚNIOR - OAB:14775-B/MT

 Defiro o pedido de fls. 105, para o fim de determinar a pesquisa, junto aos 

sistemas INFOJUD e RENAJUD, de modo a obter as três últimas 

declarações de imposto de renda dos executados e o extrato de veículos 

do Detran.

Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar quanto às diligências realizadas.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 153328 Nr: 1365-81.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO GILBERTO VITTER, NEURIELE MARIA SILVA 

CORTEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONNY DUARTE, SÉRGIO GILBERTO VITTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, NEURIELE MARIA SILVA CORTEZ - 

OAB:27543, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEURIELE M. S. CORTEZ - 

OAB:27543/GO, Raimundo Cardoso Do Anjos - OAB:42456

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 448/449 de 

Sérgio Gilberto Vitter e Dr. Thiago Vizzotto Roberts contra Ronny Duarte, 

pelo valor de R$ 291.068,75 (duzentos e noventa e um mil sessenta e oito 

reais e setenta cinco centavos).

Defiro também o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 

451/452, de Neuriele Maria Silva Cortez em face de Sérgio Gilberto Vitter 

pelo valor dos honorários advocatícios de R$ 10.797,22 (dez mil 

setecentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos).

Intime-se a executada para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC).

Intimem-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1009887-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELZILENE MIRANDA BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

4ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: 

(66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 10 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GIOVANA PASQUAL DE MELLO PROCESSO n. 

1009887-36.2018.8.11.0015 Valor da causa: $954.00 ESPÉCIE: 

[Retificação de Data de Nascimento]->RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (1682) POLO ATIVO: Nome: MARIA 

ELZILENE MIRANDA BATISTA Endereço: RUA PARANÁ, 1440, QD. 09, LT. 

10, LOTEAMENTO ALTO DA GLÓRIA, SINOP - MT - CEP: 78558-487 POLO 

PASSIVO: TERCEIROS INTERESSADOS FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DE EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da 

ação 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. RESUMO DA INICIAL: "A autora nasceu no dia 02 de março 

de 1984, no município de Tracuateua/PA, conforme cópia de certidão de 

nascimento anexa, sendo filha de Jose de Oliveira Batista e Maria Tereza 

Monteiro Miranda, tendo o assento do registro civil sido tombado sob o 

termo 581-84, folhas 224-V, livro 48-A. Informa que procurou o Cartório do 

2º Ofício de Sinop para iniciar o procedimento de habilitação de 

casamento, quando foi informada que necessita apresentar a certidão de 

nascimento original. Procurado o Cartório de Registro Civil de 

Tracuatea/PA, este informou que não há assento de nascimento em seu 

nome. Desta forma, requer a devida restauração. DECISÃO: Com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 

99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentados. 

Ante a manifestação do Ministério Público (ID nº 15780324), citem-se os 

interessados, por edital, para, querendo, responder os termos da inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 721, do CPC). Intime-se. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUIZ TERCIO 

OKAMURA DE ALMEIDA, digitei. SINOP, 8 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1008326-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELE BISPO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEVIO PEGORARO OAB - MT6904/B (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103759/11/2018 Página 534 de 671



Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1008326-74.2018.8.11.0015 Com fundamento no artigo 

98 do CPC, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, eis que 

presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, 

conforme declaração e documentos apresentados. Dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público. Citem-se os interessados, por edital, para, querendo, 

responder os termos da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 721, do 

CPC). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008962-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDI APARECIDA AZEREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA OAB - MT0017293A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M . M . DIAS MOREIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1008962-40.2018.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentados pelo requerente. Desta forma, cite-se a parte 

ré para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o débito, acrescido de 

honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa, ou apresente 

embargos, previstos no artigo 702 do Código de Processo Civil, sob pena 

de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial. No mandado 

deverá constar que, caso haja cumprimento da obrigação, a parte ré 

ficará isenta do pagamento de custas processuais (artigo 701, § 1º, 

Código de Processo Civil). Conste ainda que, se não houver pagamento e 

nem forem oferecidos embargos no prazo legal, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado de citação em 

mandado executivo. Caso sejam apresentados embargos no prazo legal, 

intime-se o autor para que ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 702, § 5º, do Código Processual Civil. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007231-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HAROLDO KLEPACKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

FELIPE FERREIRA MORENO OAB - MT24878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1007231-09.2018.8.11.0015 Primeiramente, sem prejuízo 

de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos 

apresentados pelo requerente. Tendo em vista que se trata de pretensão 

de recebimento de eventual diferença relativa ao seguro DPVAT por 

incapacidade, a realização de prova pericial é essencial ao deslinde do 

feito. Ademais, é sabido que a viabilização de acordo entre as partes 

depende da realização de tal prova, de modo que, a fim de dar maior 

celeridade ao feito e visando obter a composição entre as partes, 

determino a produção de prova pericial, que deverá ser realizada pelo IML, 

a fim de quantificar o percentual das lesões decorrente do acidente de 

trânsito. Oficie-se ao IML comunicando a nomeação de um dos médicos 

daquela instituição para a realização da perícia, enviando cópia dos 

quesitos a seguir expostos, solicitando que o laudo seja enviado a este 

juízo no prazo de 30 (trinta) dias: 1) As lesões apontadas pela autora são 

decorrentes de algum acidente, mormente o mencionado na inicial? 2) Em 

razão da lesão, está a parte autora impossibilitada de exercer qualquer 

atividade laboral e cotidiana? 3) A referida lesão resultou em invalidez ou 

incapacidade permanente para a parte autora? Tal invalidez/incapacidade 

é definitiva ou provisória? 4) Havendo invalidez/incapacidade, qual o grau 

de extensão, de acordo com o disposto na tabela emitida pelo CONSELHO 

NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS – CNSP? A parte autora deverá 

comparecer perante o IML, com os documentos necessários, a fim de se 

submeter à perícia, no prazo de 10 (dez) dias. Vindo o laudo aos autos, 

designe a Sra. Gestora data para a audiência de tentativa de conciliação, 

a ser realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, no Fórum local. Cite-se a requerida, com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, 

cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. Deverá constar no mandado que o não comparecimento injustificado 

de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo o requerente 

na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002360-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. D. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MELO COSTA OAB - MT21746/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. S. F. (REQUERIDO)

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: 

1002360-33.2018.8.11.0015 ; Valor causa: R$ $158,500.00; Tipo: Cível; 

Espécie: [LIMINAR, União Estável ou Concubinato, Reconhecimento / 

Dissolução, Violência Doméstica contra a Mulher]; - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. [LIMINAR, União Estável ou 

Concubinato, Reconhecimento / Dissolução, Violência Doméstica contra a 

Mulher] Parte Autora: DEMILCE DOMINGAS DO NASCIMENTO Parte Ré: 

AMILTON JOSE SILVEIRA FERREIRA Certifico que, em cumprimento a 

determinação de I.D. 15958590, designo audiência de tentativa de 

conciliação para realizar-se no dia 23 de Novembro de 2018, as 14h30min, 

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 

estes autos para as 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, 7 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: 78550-138 - TELEFONE: (66) 3520-3800

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008779-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA SCHNEIDER (AUTOR(A))

JÚLIA SCHNEIDER REZENDE CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LUIZ REZENDE CHAVES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 
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DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1008779-69.2018.8.11.0015 ; Valor causa: R$ $0.00; Tipo: Cível; Espécie: 

[Revisão]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

[Revisão] Parte Autora: FLAVIA SCHNEIDER e outros Parte Ré: MARCELO 

LUIZ REZENDE CHAVES Certifico que, em cumprimento a determinação de 

I.D. 17030178, designo audiência de tentativa de conciliação para 

realizar-se no dia 23 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 estes autos 

para as 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, 8 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: 78550-138 - 

TELEFONE: (66) 3520-3800

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 224688 Nr: 2563-17.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDD, PPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VKP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512, ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 

19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em contato via telefone com a Comarca de Nortelândia/MT, 

não houve tempo hábil para cumprimento da carta precatória expedida às 

fls. 97. Ante ao exposto e em conformidade com o despacho de fls. 94/95, 

designo audiência de tentativa de conciliação para realizar-se no dia 14 de 

Dezembro de 2018, as 15h00min, e conforme autorizado pelo art. 203, § 

4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 

9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ, encaminho estes autos ao setor de 

expedição para as devidas providências. Certifico ainda que, não será 

expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3o (A 

intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 255265 Nr: 985-82.2016.811.0015

 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: RM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LAVEZZO - 

OAB:5709/MT

 Número do Processo: 255265 (985-82.2016.811.0015)

CERTIDÃO DE COMPARECIMENTO

 CERTIFICO, para os devidos fins legais, que nesta data, compareceu na 

escrivania desta Vara Especializada da Família e Sucessões de Sinop - 

MT, acompanhado de advogado, o Srº APARECIDO CLEMENTINO DA 

SILVA requerido, Inscrito no Registro Geral sob nº: 24.956.243-2 SSP/MT, 

do Processo de número: 255265, momento em que foi devidamente 

intimado da redesignação da audiência (despacho de fls. 157) para a data 

de 11 de abril de 2019, às 15h30min.

Sinop, 7 de novembro de 2018.

_______________________________

Patrick Pereira Miglioranza

Estagiário Judiciário

Matrícula 38196

_______________________________

Aparecido Clementino de Silva

RG: 24.965.243-2

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 255265 Nr: 985-82.2016.811.0015

 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: RM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LAVEZZO - 

OAB:5709/MT

 Número do Processo: 255265 (985-82.2016.811.0015)

CERTIDÃO DE COMPARECIMENTO

 CERTIFICO, para os devidos fins legais, que nesta data, compareceu na 

escrivania desta Vara Especializada da Família e Sucessões de Sinop - 

MT, a Srª ROSELI MAURÍCIO requerente, Inscrito no Registro Geral sob nº: 

14662990 SSP/MT, do Processo de número: 255265, momento em que foi 

devidamente intimada da redesignação da audiência (despacho de fls. 

157) para a data de 11 de abril de 2019, às 15h30min.

Sinop, 7 de novembro de 2018.

_______________________________

Patrick Pereira Miglioranza

Estagiário Judiciário

Matrícula 38196

______________________________

Roseli Maurício

 CPF: 977.220.141-00

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004867-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DAS CHAGAS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HELEODORO BRANDAO OAB - MT19221/O (ADVOGADO(A))

MEIRY ROSE SOARES COIMBRA OAB - MT23360/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004867-64.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: JONAS DAS CHAGAS MACHADO REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Diante da 

CERTIDÃO retro, realizo o LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS 

em favor de SMK MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA. no importe de R$ 

344.988,00 para PAGAMENTO da NOTA FISCAL de ID. 15315856, 

mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007694-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007694-82.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: KARIZA DANIELLI SIMONETTI 

AGUIAR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Conforme DECISÃO de ID. 15410001 e CERTIDÃO de ID. 16275009, realizo 

o LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS em favor da parte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103759/11/2018 Página 536 de 671



EXEQUENTE, no importe de R$ 8.430,19 (oito mil, quatrocentos e trinta 

reais e dezenove centavos), mediante ALVARÁ eletrônico de 

LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1009781-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT18563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1009781-11.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Conforme DECISÃO de ID. 15398968 e CERTIDÃO de ID. 16274084, realizo 

o LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS em favor da parte 

EXEQUENTE, no importe de R$ 12.870,09 (doze mil, oitocentos e setenta 

reais e nove centavos), mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO; II – 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006396-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1006396-55.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: EDILSE DE LURDES 

WACHEKOWSKI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Conforme DECISÃO de ID. 15965027 e CERTIDÃO de ID. 16272808, realizo 

o LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS em favor da parte 

EXEQUENTE, no importe de R$ 20.054,85 (vinte mil e cinquenta e quatro 

reais e oitenta e cinco centavos), mediante ALVARÁ eletrônico de 

LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006797-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1006797-54.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: ANTONIO FERREIRA DINIZ 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Conforme 

DECISÃO de ID. 15967052 e CERTIDÃO de ID. 16272834, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS em favor da parte 

EXEQUENTE, no importe de R$ 22.420,19 (vinte e dois mil, quatrocentos e 

vinte reais e dezenove centavos), mediante ALVARÁ eletrônico de 

LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004470-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIRIO PRIMAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004470-05.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): LIRIO PRIMAZ RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO 

DE SINOP Vistos etc. I – Diante da CERTIDÃO retro, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS em favor de INTERCOR e 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP nos importes de R$ 

68.700,00 e R$ 4.873,95 para PAGAMENTO das NOTAS FISCAIS de IDs. 

14041408 e 14347582, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO; II – 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005118-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUREIR ALVES DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ OAB - MT22471/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005118-82.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): AUREIR ALVES DE BRITO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Diante da CERTIDÃO retro, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS em favor de FUNDAÇÃO 

DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP no importe de R$ 11.068,64 para 

PAGAMENTO da NOTA FISCAL de ID. 13812543, mediante ALVARÁ 

eletrônico de LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001837-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SALUSTIANO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTA CARMEM (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001837-21.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: ANTONIO SALUSTIANO DA ROCHA REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SANTA CARMEM Vistos etc. I – Diante 

da CERTIDÃO retro, realizo o LEVANTAMENTO dos VALORES 

BLOQUEADOS em favor de INTERCOR no importe de R$ 47.100,00 para 

PAGAMENTO da NOTA FISCAL de ID. 13105957, mediante ALVARÁ 

eletrônico de LIBERAÇÃO; II – Outrossim, SUSPENDO o LEVANTAMENTO 

dos VALORES em favor da FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE 

SINOP (Alvará nº 449309-5/2018), até CUMPRIMENTO do ITEM “IV” da 

DECISÃO de ID. 15973776; III - Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001022-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ MORAIS JOSENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE GONCALVES PEREIRA OAB - MT21905/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001022-24.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: JOAO LUIZ MORAIS JOSENDE REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Diante da CERTIDÃO 

retro, realizo o LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS em favor 

de INTERCOR e FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP nos 

importes de R$ 77.100,00 e R$ 4.318,81 para PAGAMENTO das NOTAS 

FISCAIS de IDs. 13113655 e 12803506, mediante ALVARÁ eletrônico de 

LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008664-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE DE LIMA BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008664-48.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ROSANE DE LIMA BUENO RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Inicialmente, REVOGO o DESPACHO de 

ID. 15233380, eis que estranho aos autos; II – Sendo assim, RECEBO a 

INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS 

dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; III – 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 (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da 

ENFAM), JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa 

ocasião, ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do NCPC; IV – Logo, CITE-SE o 

Requerido, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que 

dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 

183, 219 e 335 do CPC/2015; V - Com a contestação, vista à parte 

REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 

219, 350 e 351 do CPC/2015; VI - Em seguida, CONCLUSO para 

SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO 

ANTECIPADO; VII – DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007820-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE SOUZA PINHAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Zimbra snp.6civel@tjmt.jus.br NOTIFICAÇÃO URGENTE! De : Sinop - 6 Vara 

Civel  Assunto : NOTIFICAÇÃO URGENTE! Para : hemocor@amecor.com.br 

Qui, 08 de nov de 2018 17:27 1 anexo NOTIFICAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO COMARCA DE SINOP VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚBLICA. Boa tarde, venho por meio deste, proceder a notificação de 

HEMOCOR, para que dê pleno cumprimento ao despacho abaixo transcrito 

e em anexo. Processo nº: 1007820-98.2018.8.11.0015 PRIORIDADE NA 

TRAMITAÇÃO – PESSOA IDOSA! I – CONSOANTE se infere dos autos, 

fora DETERMINADO por este JUÍZO a NOTIFICAÇÃO do PARTICULAR 

HEMOCOR (Id. Num. 15971058) para disponibilizar a parte AUTORA o 

procedimento da qual necessita, qual seja, “CATETERISMO, INTERNAÇÃO 

E TODO O TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO”. Entretanto, em ID. Num. 

16301681, a parte AUTORA MANIFESTOU-SE nos autos, informando que o 

particular “não realizou o procedimento, e, provavelmente não irá realizar, 

uma vez que diversas foram as insistências tanto deste causídico, como 

da parte autora”. (sic) DESTARTE, REITERO a DECISÃO de Id. Num. 

15971058 e, por conseguinte, NOTIFIQUE o “HEMOCOR”, para que cumpra 

o COMANDO JUDICIAL, disponibilizando o procedimento de 

“CATETERISMO, INTERNAÇÃO E TODO O TRATAMENTO MÉDICO 

NECESSÁRIO” de que necessita a parte AUTORA. II – Assim, DETERMINO 

ao PRESTADOR, que REALIZE o PROCEDIMENTO nos exatos termos da 

DECISÃO proferida em Id. Num. 15971058, sob pena de o Responsável 

Legal ser responsabilizado civil, penal e administrativamente, nos termos 

do art. 77, inc. IV, § 2º, do CPC/2015; Intime-se. CUMPRA-SE, com 

urgência, servindo cópia desta decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, se necessário. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM 

G E S T O R ( A )  J U D I C I Á R I O ( A )  0 8 / 1 1 / 2 0 1 8 . 

1007820-98.2018.8.11.0015_favoritos.pdf 3 MB

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180710 Nr: 1550-51.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILEONE TEIXEIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – DEFIRO o PEDIDO de fls. 232, por conseguinte, NOTIFIQUE-SE o 

HOSPITAL SÃO MATEUS, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

MANIFESTAR-SE nos autos, a fim de informar se o procedimento de 

DUPLA TROCA VALVAR foi disponibilizado à REQUERENTE;

II – Sendo o caso, ENCAMINHE aos autos a NOTA FISCAL do SERVIÇO 

PRESTADO, bem como, o número da conta bancária para transferência do 

valor a ser BLOQUEADO na CONTA BANCÁRIA do ESTADO DE MATO 

GROSSO;

 Com o APORTE da NOTA FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos 

Requeridos para que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de 

acordo com o art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in 

verbis”:

“§ 4º - Uma vez aportada aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ 

deverá o magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos 

autos para que o ente público (parte ré) se manifeste acerca da prestação 

de contas facultando-lhe a adoção das providências necessárias – 

inclusive comunicando acerca da documentação comprobatória dos 

gastos às Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, 

conforme o caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do 

Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e 

ulteriores deliberações quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO 

JUDICIAL.

III – Não sendo o caso descrito no “item alhures”, volte-me os autos 

CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpre-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 214255 Nr: 14387-07.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUITÉRIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO DÓREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – DEFIRO o pleito formulado às fls. 232, ao que DETERMINO ao ESTADO 

DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT que forneçam a parte 

Requerente e mais 01 (um) acompanhante as PASSAGENS AÉREAS de 

IDA e VOLTA, sendo o trecho de Sinop/MT a Cuiabá/MT de 

responsabilidade do Segundo Requerido, e o trecho de Cuiabá/MT a São 

Paulo/SP de responsabilidade do Primeiro Requerido, com espeque na 
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Resolução da CIB n.° 061, de 16 de dezembro de 2003, de acordo com a 

data do agendamento da CONSULTA, ressaltando que a mesma está 

MARCADA para o dia 15/01/2019, consoante se infere do DOCUMENTO de 

fls. 233, devendo para tanto serem NOTIFICADOS o SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE e a DIRETORA DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE 

SAÚDE para o devido cumprimento desta decisão;

II – Consigne-se que a ORDEM JUDICIAL deve ser cumprida independente 

de nova INTIMAÇÃO, quando comprovado pelo Autor(a) tratar-se do 

TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO tutelado nos autos, eis que a 

obrigação é de TRATO SUCESSIVO;

Às providências. Intimem-se.

CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia desta decisão como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 177406 Nr: 13203-84.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA LUCIA BUENO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) IV - Dada a urgência do caso, INICIALMENTE NOTIFIQUE-SE a 

respectiva FARMÁCIA MALU (fls. 102), para que FORNEÇA o 

MEDICAMENTO (equivalente aos doze meses de tratamento) vindicado 

pelo(a) Autor(a), e informe, no prazo mais exíguo possível, nos autos o 

número da conta para transferência da quantia BLOQUEADA, qual seja, 

R$ 3.330 (três mil trezentos e trinta reais) x 12 (doze) = R$ 39.960,00 

(trinta e nove mil novecentos e sessenta reais), que, desde já, fica 

autorizado a ser procedido mediante ALVARÁ de LIBERAÇÃO. V - 

CONCLUÍDA a DETERMINAÇÃO constante no “Item alhures” e com o 

APORTE da NOTA FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o 

art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - 

Uma vez aportada aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o 

magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para 

que o ente público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias – inclusive 

comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o 

caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”. VI – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO JUDICIAL. VII – Após, 

INTIME-SE a parte Autora, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA, para dar 

PROSSEGUIMENTO AO FEITO, informando se a SENTENÇA proferida na 

ação de conhecimento TRANSITOU EM JULGADO, sendo o caso, 

manifeste-se quanto a conversão do presente CUMPRIMENTO 

PROVISÓRIO de SENTENÇA para CUMPRIMENTO DEFINITIVO de 

SENTENÇA. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 172286 Nr: 7233-06.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR APARECIDO SARTORELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., JUAREZ ALVES DA 

COSTA, ADRIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARCELO NERVO - 

OAB:12883/MT, pedro cordeiro - OAB:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 190851 Nr: 12380-76.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ESTEVÃO LANDO, CRISTIAN FERNANDO 

LANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – DEFIRO o PEDIDO de fls. 71, por conseguinte, OFICIE-SE o CARTÓRIO 

de REGISTRO CIVIL de CUIABÁ para que, no do prazo de 10 (dez) dias, 

ENCAMINHE a este Juízo a cópia da CERTIDÃO de ÓBITO do Requerente 

ANTONIO ESTEVÃO LANDO;

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 159742 Nr: 7065-38.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON FONSECA HUDYMA, JEFERSON FONSECA 

HUDYMA, MARIO HUDYMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – DEFIRO o pleito formulado à fl. 310, ao que DETERMINO ao ESTADO DE 

MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT que forneçam as partes 

Requerentes e mais 02 (dois) acompanhantes as PASSAGENS AÉREAS 

de IDA e VOLTA, sendo o trecho de Sinop/MT a Cuiabá/MT de 

responsabilidade do Segundo Requerido, e o trecho de Cuiabá/MT a 

Campinas/SP de responsabilidade do Primeiro Requerido, com espeque na 

Resolução da CIB n.° 061, de 16 de dezembro de 2003, de acordo com a 

data do agendamento da CONSULTA, ressaltando que a mesma está 

MARCADA para os dias 19 e 20/02/2019 e, 26 e 27/02/2019, para ambos 

os irmãos, consoante se infere dos DOCUMENTOS de fls. 311-321, 

devendo para tanto serem NOTIFICADOS o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

SAÚDE e a DIRETORA DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAÚDE para o 

devido cumprimento desta decisão;

II – Consigne-se que a ORDEM JUDICIAL deve ser cumprida independente 

de nova INTIMAÇÃO, quando comprovado pelo Autor(a) tratar-se do 

TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO tutelado nos autos, eis que a 

obrigação é de TRATO SUCESSIVO;

Às providências. Intimem-se.

CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia desta decisão como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 217394 Nr: 16581-77.2014.811.0015

 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: CLÁUDIA APARECIDA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE 

DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

ESPECÍFICA proposta por CLAUDIA APARECIDA LOPES, em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo Procurador Geral do 

Estado e do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo Procurador 

Jurídico do Município ou pelo Prefeito Municipal, objetivando a 

DISPONIBILIZAÇÃO do procedimento TTO CIRURGICO DE HISTERECTOMIA 
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TOTAL.

Decorrida a marcha processual, houve triangulação processual, contudo 

às fls. 87, a Defensoria Pública pugna pela EXTINÇÃO dos autos em razão 

de o Autor ter abandonado a causa por mais de trinta dias.

É o Relatório. Decido.

Perscrutando os autos, verifico que na PETIÇÃO de fls. 81 a Defensoria 

Pública informou que não obteve êxito em contatar a parte AUTORA, razão 

pela qual pugna pela intimação pessoal do Requerente, entretanto, a 

intimação restou frustrada, conforme certidão de fls. 85, ensejando o 

PETITÓRIO de fls. 87, por meio do qual a Defensoria Pública pugna pela 

extinção dos autos, em razão do abandono do Requerente pela causa, 

demonstrando que não há mais interesse sobre o objeto da demanda, o 

que não conduz a presente demanda a outro destino, senão o horizonte 

da extinção.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, 

em razão de o Autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, não 

promovendo os atos e as diligências que lhe incumbiram, com fulcro no 

art. 485, inciso III, do CPC/2015.

Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias.

 Sem custas, em razão da GRATUIDADE DEFERIDA.

Às providências.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 211277 Nr: 11974-21.2014.811.0015

 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: JORGE LOIKO, MILTON JOSE DE ALCÂNTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE 

DIREITO FUNDAMENTAL) COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

ESPECÍFICA proposta por JORGE LOIKO, neste ato representado por 

MILTON JOSÉ DE ALCANTARA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, representado pelo Procurador Geral do Estado e do MUNICÍPIO 

DE SINOP/MT, representado pelo Procurador Jurídico do Município ou pelo 

Prefeito Municipal, objetivando, ATENDIMENTO COM MÉDICO UROLOGISTA 

E POSTERIOR ENCAMINHAMENTO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 

URGENTE.

Decorrida a marcha processual, houve triangulação processual, contudo 

às fls. 83, o Autor manifestou-se pela DESITÊNCIA DA AÇÃO, requerendo 

a EXTINÇÃO do FEITO sem RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

É o Breve Relato. Decido.

Perscrutando os autos, verifica-se que na PETIÇÃO de fls. 83 a parte 

Autora pugna pela extinção do processo, o que não conduz a presente 

demanda a outro destino, senão o horizonte da extinção.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, 

ante o PEDIDO de DESISTÊNCIA da AÇÃO, com fulcro no art. 485, inciso 

VIII, do CPC/2015.

ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias.

 Sem custas, em razão da GRATUIDADE DEFERIDA.

Às providências.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 172310 Nr: 7240-95.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT, COLONIZADORA SINOP 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDREY THOMAZ ILITY 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 271282 Nr: 10619-05.2016.811.0015

 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: ROBERTA APARECIDA CHMIELESKI MANTOVANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 82038 Nr: 10330-24.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. FURQUIM E CIA LTDA, LÁZARO 

APARECIDO FURQUIM, MARIA JOSE DE JESUS FURQUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S.  SOARES (Subprocuradora-Geral  F isca)  - 

OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 178323 Nr: 14168-62.2012.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDI JANETE HAMERSKI NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 221741 Nr: 721-02.2015.811.0015

 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: LIDIANE SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 182446 Nr: 3402-13.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GABRIELA ALONSO CAVICCHIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR MUNICÍPIO DE 

SINOP-MT - OAB:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 184454 Nr: 5529-21.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÊS RECKZIEGEL SCHLINDVEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA PAULI LEITÃO - 

OAB:OAB/MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180491 Nr: 1329-68.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE BARBIERO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 236477 Nr: 9741-17.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ RIBEIRO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE SANTANA - 

OAB:/MT 16512, ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180841 Nr: 1682-11.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX SANDRO PAZETTO LUNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 112106 Nr: 4452-16.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRTO FRANCISCO DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:6.813/MT

 CERTIFICO, que encaminho os presentes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja o autor intimado a se manifestar sobre o 

cálculo judicial apresentado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180466 Nr: 1299-33.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE CARDOSO XAVIER DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 206706 Nr: 8350-61.2014.811.0015

 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: LUCIMÁRIO FRANCISCO SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-80 AÇÃO POPULAR

Processo Número: 1010818-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME MELGAR NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME MELGAR NASCIMENTO OAB - MT24531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1010818-39.2018.8.11.0015 AUTOR(A): GUILHERME MELGAR 

NASCIMENTO RÉU: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DECISÃO EM 

ANEXO!

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010688-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE LURDES TELLO (AUTOR(A))

ANDRE ARTUR TELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))
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GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1010688-49.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ANDRE ARTUR TELLO, 

ROSANGELA DE LURDES TELLO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE SINOP Vistos etc. I – Consoante se infere dos autos, até o 

momento não foi CUMPRIDA pelo REQUERIDO a DECISÃO PROFERIDA em 

Id. Num. 16284732, a qual determinou ao Requerido que disponibilizasse a 

parte Requerente o procedimento de que necessita, qual seja, 

“TRANSPLANTE DE CÓRNEA”. O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL é 

pacífico no sentido de reconhecer o DEVER do PODER PÚBLICO em 

DISPONIBILIZAR os MEIOS NECESSÁRIOS à MANUTENÇÃO da VIDA, até 

mesmo ARCANDO com as DESPESAS oriundas da INTERNAÇÃO de 

PACIENTE CARENTE de RECURSOS e em IMINENTE RISCO de VIDA, em 

hospital da rede privada, quando indisponíveis leitos na rede pública. Com 

efeito, o DIREITO à VIDA e à SAÚDE encontra-se erigido na Constituição 

Federal, art. 196, como DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente 

estabelece como dever do Estado a assistência à saúde, mas também 

garante o ACESSO UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações 

para sua promoção, proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação”. Agindo dessa forma, 

ADIANDO IMOTIVADAMENTE a determinação judicial ou simplesmente 

descumprindo-a, o Requerido e/ou qualquer outro que assim agir, poderá 

incorrer na prática do CRIME de DESOBEDIÊNCIA, previsto no artigo 330 do 

Código Penal, ou, conforme o caso, de PREVARICAÇÃO, previsto no artigo 

319 do Código Penal. Registre-se que a execução da decisão concedida 

em sede de antecipação da tutela é imediata, expressa no mandado 

judicial, sendo certo que “o não atendimento do mandado judicial 

caracteriza o crime de desobediência à ordem legal (CP, art. 330), e por 

ele responde o impetrado renitente, sujeitando-se até mesmo a prisão em 

flagrante, dada a natureza permanente do delito”, consoante o magistério 

de Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, Ação 

Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª 

edição, Malheiros Editores, pág. 69. II – Nesta esteira, PREVIAMENTE a 

ANÁLISE do PEDIDO de Id. Num. 16391875 INTIME-SE o ESTADO DE MATO 

GROSSO, por meio do DIRETOR do ESCRITÓRIO REGIONAL de SAÚDE em 

SINOP/MT (ou quem as vezes o fizer), para dar IMEDIATO CUMPRIMENTO 

à DECISÃO INICIAL, REITERANDO que os RESPONSÁVEIS pela SAÚDE 

PÚBLICA do ESTADO podem incorrer nas SANÇÕES de 

RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL e ADMINISTRATIVA na hipótese 

da parte Autora sofrer sequelas ou falecer em razão do descumprimento 

ou cumprimento tardio da citada ordem judicial. III – CUMPRA-SE com 

URGÊNCIA servindo, se necessário, o presente como mandado. IV – 

Decorridos os prazos, em caso de INÉRCIA, AUTORIZO, desde já, o 

ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes autos ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO para que sejam adotadas as PROVIDÊNCIAS LEGAIS com 

relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO JUDICIAL (art. 330 do Código 

Penal). Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo 

o presente “decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso 

necessário.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009549-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TOZI IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

ELIEZER DANIEL GRAPIGLIA TOZI (REQUERENTE)

ZENILTON NEUMANN (REQUERENTE)

IVA MIKELLI CAPELARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO REZENDE PACHECO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT0018677A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009549-96.2017.8.11.0015. REQUERENTE: IVA MIKELLI CAPELARI, 

ZENILTON NEUMANN, TOZI IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA - ME, ELIEZER DANIEL GRAPIGLIA TOZI REQUERIDO: TIAGO 

REZENDE PACHECO Vistos, etc. No compulsar dos autos, verifico que 

aportou pedido de redesignação da audiência de instrução, uma vez que a 

representante da empresa autora encontra-se em tratamento médico. À 

vista disso, considerando a justificativa apresentada, sobretudo o 

atestado médico acostado aos autos, DEFIRO o pleito e DETERMINO: 

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO para o dia 13 de dezembro de 

2018 às 08h30min. Intimem-se as partes e as testemunhas já arroladas, 

expedindo-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

SINOP, 7 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010684-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVO MARCONDES DE SOUSA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AUGUSTO SANTA ROSA OAB - MT0009568S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON VALENTIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010684-12.2018.8.11.0015. REQUERENTE: IVO MARCONDES DE SOUSA 

FILHO REQUERIDO: ROBSON VALENTIN Vistos, etc. INTIME-SE o autor 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL juntando o 

comprovante de residência em seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, 

ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento hábil à 

comprovação da residência (por exemplo, contrato de aluguel), uma vez 

que a comprovação da residência é essencial à aferição de competência 

do Juízo. Com o aporte, concluso para recebimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 7 de novembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002622-51.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BRITO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERNIVAN JOSE LEITE (REQUERIDO)

LUIS CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEVIO PEGORARO OAB - MT6904/B (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002622-51.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MAURICIO BRITO SOARES 

REQUERIDO: LUIS CARLOS DA SILVA, GERNIVAN JOSE LEITE Vistos, etc. 

I - Aguardem-se os autos em secretaria até cumprimento da audiência de 

instrução designada para o dia 08/11/2018; II - Após, remetam-se os autos 

a TAREFA ESPECÍFICA “minutar sentença”. Cumpra-se. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 7 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1002382-62.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KALUGA COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMARINA AMANCIO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010920-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA HELENA ALVES VOLPATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS RAMOS FRANCA OAB - MT0016144A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, a fim de que se manifeste acerca da petição 

juntada pela requerida, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012636-72.2016.8.11.0015

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:

ERIKA APARECIDA GARCIA FAVI DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8012636-72.2016.8.11.0015 REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 REQUERIDO: ERIKA APARECIDA GARCIA FAVI DA 

SILVA Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Trata-se de AÇÃO POR LOCUPLETAMENTO ILÍCITO proposta por 

ASSESSORIA DE COBRANÇA SINOP em face de ERIKA APARECIDA 

GARCIA FAVI DA SILVA. Noticia a parte Reclamante que é credora da 

parte ré, na importância de R$ 855,00 (oitocentos e cinquenta e cinco 

reais), representada por 02 (duas) cártulas de cheque: nº 000308, emitida 

em 10/09/2015; nº 000307, emitida em 10/10/2015; que foram devolvidas 

por insuficiência de fundos. Requer, ao final, a condenação da parte 

Reclamada ao pagamento do saldo devedor, com a devida atualização, no 

valor total de R$ 991,01 (novecentos e noventa e um real e um centavo). 

Inicialmente, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 

20 da Lei 9.099/95 uma vez que, devidamente citada (id nº 9272542) não 

compareceu à audiência de conciliação (id nº 10379382). O cheque, como 

título de crédito, é dotado de autonomia e literalidade, na medida em que 

perfaz relação jurídica própria e independente daquela que justificou sua 

emissão, nos termos declinados na cártula. Sua regular emissão, bem 

como o advento da data de vencimento, sem que se demonstre qualquer 

vício, tornam o título líquido, certo e exigível. Assim, uma vez comprovado 

pela parte Reclamante a subsistência da dívida, representada pela cártula 

de cheque, cumpria à parte Reclamada provocar o contraditório 

demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do Autor, 

nos termos do artigo 373, II do CPC, o que não o fez, devendo, portanto, o 

pedido ser julgado procedente. Ex positis, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na presente ação para CONDENAR a parte Reclamada a pagar 

à Reclamante a importância de R$ 991,01 (novecentos e noventa e um real 

e um centavo), devidamente atualizada pelo INPC, com juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012654-93.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERRAMAR COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ANTUNES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010340-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO CENTER SINOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, a fim de que se manifeste nos autos, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 87416 Nr: 4866-82.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO PEPINELLI MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STOP PLAY COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE 

ELETRO-ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA. - ME, MICHEL PIERRE DE 

SOUZA CINTRA, G1 COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924, ORLANDIR DA ROLD - OAB:7184-B/MT, 

WOLFGANG LEO ARRUDA HERZOG - OAB:MT/6109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA VILAR DE 

CASTRO - OAB:204228

 Vistos, etc.

 Ressai dos autos que a parte requerente postula pela extinção e 

arquivamento do feito (fls. 435).

 É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 

38, da lei 9.099/95. Decido.

“Ex positis”, sem maiores delongas, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, determinado pelo artigo 200, 

parágrafo único, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de 

desistência da ação exteriorizada pela parte requerente , em 

consequência JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil e enunciado 90 do FONAJE.

Ademais, desde já AUTORIZO/DETERMINO a expedição de CERTIDÃO de 

CRÉDITO em favor da parte autora.

Sem custas ou despesas processuais.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO.

 Cumpra-se.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 108558 Nr: 909-05.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON DE ALMEIDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A. – CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ALEXANDRE DE MELO E 

RODRIGUES - OAB:8027-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CÉSAR CASTILHO - 

OAB:4384-B, ANDRESSA KATHERINE DE BRITTO CORRÊA - 

OAB:10797/MT

 Vistos, etc.

Diante do pleito formulado às fls. 164/165 e, considerando que já houve 

determinação para que sejam restituídos os valores bloqueados da conta 

da requerida (fls. 144), determino que a Secretaria de Vara diligencie junto 

à Conta Única para que seja vinculado aos autos o valor bloqueado à fl. 

130 e, posteriormente, expeça o competente Alvará para liberação dos 

valores em favor da requerida.

 Após, remetam-se os autos ao arquivo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006579-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ZONARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FAVARETTO OAB - MT22701/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006579-89.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RAFAEL ZONARI REQUERIDO: 

LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro 

no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. 16311480 . Pois bem, havendo o 

cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se a extinção 

da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex 

positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. EXPEÇA-SE o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor do exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 7 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 309068 Nr: 14059-72.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, HELLEN HELLAN BRANDONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIA ROSA DOS SANTOS BUENO, ADRIANO 

DOS SANTOS, JOSE GRACILIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELLEN HELLAN BRANDONI - 

OAB:25346/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MELGAR 

NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT, Erick Rafael da Silva Leite - 

OAB:24538/0

 Vistos,

 Considerando a ausência justificada do advogado de Defesa de Cleia, 

redesigno o ato para o dia 03/12/2018, às 13h45min.

 Oficie-se ao Corpo de Bombeiro Militar, requisitando a testemunha BM 

Celso Willyan Barbosa Pereira.

 Intimem-se os advogados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 315934 Nr: 138-12.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX ANDRADE BASÍLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Código n° 315934

Vistos,

Ante o teor da certidão de fl. retro, o qual dá conta da renúncia tácita do 

advogado, intime-se o réu, para que, se assim desejar, constitua novo 

advogado no prazo de 05 (cinco) dias ou, caso alegue não ter condições 

financeiras para tanto, seja informado de que será assistido pela 

Defensoria Pública. Informe-o, outrossim, de que o transcurso in albis do 

prazo supracitado ensejará a remessa dos autos à Defensoria Pública.

Registro que, na hipótese de o acusado informar que deseja permanecer 

com o advogado outrora constituído, intime-se o causídico para apresentar 

a competente peça cabível, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias.

Destarte, consigne-se no mandado que em sendo informado pelo réu que 

deseja permanecer com o mesmo advogado, o oficial de justiça deverá 

questioná-lo se, na hipótese de o causídico deixar transcorrer novamente 

o prazo in albis, deseja ser assistido pela Defensoria Pública.

Havendo concordância do réu, na hipótese de o causídico outrora 

constituído novamente deixar transcorrer o prazo in albis, desde já nomeio 

a Defensora Pública que atua neste juízo para prosseguir no patrocínio de 

sua defesa, a fim de evitar maiores prejuízos ao acusado que se encontra 

segregado, devendo o processo ser prontamente encaminhado à 

Defensoria Pública.

Com o aporte dos memoriais da Defesa, seja por meio de advogado 

constituído, seja pela Defensoria Pública, volvam-me os autos 

imediatamente conclusos para sentença.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 322982 Nr: 4926-69.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LUCAS DIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA - 

OAB:17599 - MT

 Código nº 322982

Vistos,

In casu, a denúncia atende aos requisitos do art. 41, do CPP, porquanto 

ostenta a exposição dos fatos típicos, jurídicos e culpáveis do crime 

tipificado no artigo 180, § 1°, do Código Penal, contendo as circunstâncias 

em que a infração penal foi cometida, a qualificação do acusado, a 

classificação do delito e rol de testemunhas, sendo certo que da narrativa 

fática se verifica a presença de indícios suficientes da autoria do delito 

imputado ao réu.

 Constato a existência de lastro probatório mínimo e a circunstância de que 

os fatos narrados constitui infração penal. Uma vez reunidos esses dois 

requisitos, a denúncia deve ser recebida, deflagrando-se a ação penal. 

Somente com a dilação probatória poder-se-á averiguar a real prática do 

fato descrito, a participação e o elemento subjetivo da ação do 

denunciado, bem como sua eventual adequação ao tipo em cuja sanção 

restou incursa, respeitada a ampla defesa e sob o crivo do contraditório.

Quanto às demais alegações expendidas pela defesa às fls. 87/87-v 

verifico que estas carecem de dilação probatória por cuidar-se, em 

síntese, do mérito da ação, razão pela qual inoportuno o momento 

processual para sua análise, frente o princípio da busca da verdade real. 

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (art. 397 CPP) dou regular prosseguimento ao feito.

Por conseguinte, designo audiência de instrução e julgamento a realizar-se 

no dia 20/03/2019, às 14h45min, ocasião em que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação, defesa e sucessivamente realizado o 
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interrogatório do acusado.

 Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 257096 Nr: 2023-32.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELE PINHEIRO DOS SANTOS, JHONATAN 

GUSTAVO FERREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Núcleo 

de Sinop/MT - OAB:

 Vistos,

 O Ministério Público ofereceu denúncia, dando os acusados JHONATAN 

GUSTAVO FERREIRA LOPES como incursos n artigo 157,§ 2°, incisos I e II, 

c/c artigo 180, ambos do Código penal, c/c artigo 244-B da Lei 8.069/90 em 

concurso material de crimes, bem como em desfavor de DANIELE 

PINHEIRO DOS SANTOS dando-a como incursa nos artigos 157, § 2°, 

incisos I e II c/c artigo 29, ambos do Código Penal.

 A denúncia foi recebida na data de 26/02/2016 (fls.113/114), sendo os 

réus devidamente citados à fl. 129.

A resposta à acusação dos réus aportou nos autos à fl. 131.

Assim, tendo em vista que não houve arguição de preliminares pelos 

acusados, nem existe hipótese de absolvição sumária, designo audiência 

de instrução e julgamento a realizar-se no dia___18___/____05__/2016, 

às ___14___h ___30___min, ocasião em que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório dos 

acusados.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 318067 Nr: 1697-04.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKISSANDRA STEFANY B. 

MORES ALVES - OAB:20.483 O/MT, PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ 

- OAB:OAB/MT 23.191/O

 CERTIFICO E DOU FÉ, AO ADVOGADO DE DEFESA DO RÉU, 

SOLICITANDO O RECURSO DE APELAÇÃO DO MESMO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 340067 Nr: 16133-65.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAN AFONSO DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267

 Carta Precatória - Código Apolo 340067

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de proceder a inquirição da 

vítima Nohati Rhanda Freitas dos Santos.

Designo o dia 04 de dezembro de 2018, às 13h20min para cumprimento do 

ato deprecado.

Informe ao Juízo de origem, cientificando-o da data designada, bem como 

para que providencie as intimações necessárias, nos termos da Súmula 

273, do STJ.

 Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se a vítima.

Intime-se a advogada do acusado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 24 de outubro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 328829 Nr: 8697-55.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO, 

JOÃO PAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUSA TERESINHA HAUBERT 

- OAB:OAB/MT 19.234/0

 Ação Penal - Código Apolo 328829

Vistos.

Analisando detidamente os autos, encerrada a instrução criminal, 

verifica-se a ausência do requisito do fumus commissi delicti em relação 

ao acusado Fernando Barbosa do Espírito Santo.

Dessa feita, revogo a prisão decretada em face de Fernando Barbosa do 

Espírito Santo e determino a expedição de alvará de soltura em relação a 

ele, colocando-o em liberdade, se não estiver segregado por outro motivo, 

observando-se as disposições constantes na Ordem de Serviço 

005/2017-GAB.

Após, façam-me imediatamente conclusos, para prolação da sentença.

Ciência ao Ministério Público. Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

Sinop/MT, 08 de novembro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 334759 Nr: 12635-58.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVAL VITORINO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, o reeducando compareceu escoltado ao Fórum nesta 

data, oportunidade em que foi INTIMADO pessoalmente da redesignação 

da audiência que ser realizará em 29/10/2018, às 14h45min, neste Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 157879 Nr: 5026-68.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANE MARQUES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELTON DA SILVA MOREIRA 

- OAB:22703/O

 INTIMAR o advogado da reeducanda para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar e requerer o que entender de direito para o regular 

prosseguimento do feito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275078 Nr: 13135-95.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BOTELHO DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAFAEL BOTELHO DOS SANTOS 

JUNIOR, Cpf: 73316288104, Rg: 16396529, Filiação: Matilde Souza dos 

Santos e Rafael Botelho dos Santos, data de nascimento: 03/03/1990, 

brasileiro(a), natural de Colíder-MT, convivente, técnico em informática, 

empresário, Telefone (66) 9 9616-3276. 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$ 506,73 (Quinhentos e seis reais e setenta e 

tres centavos), no prazo de 05, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUANNA ANDRESSA 

SILVA, digitei.

Sinop, 07 de novembro de 2018

Viviane de Oliveira Moliani Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 334166 Nr: 12225-97.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEVIR DE NARDI SEGATTI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RODRIGO SCHNEIDER - 

OAB:7824-B

 Cumprido o objeto da presente, devolva-se ao Juízo de origem, com as 

baixas e anotações necessárias.

Saem intimados os presentes.

Comarca de Várzea Grande

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003210-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. D. O. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONHEIR ROZA SOARES OAB - MT5674/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1003210-29.2018.8.11.0002; Valor causa: $39,776.16; Tipo: 

Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[Prisão Civil]. Certifico 

que, em face da petição e documentos juntados pelo Executado (ID's 

16242140, 16252384 16252389 16252551 16252578) e Diligência negativa 

da Oficiala de Justiça que não localizou bens passíveis de penhora (ID 

16412276), Impulsiono os autos para intimar a Exequente a se manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 8 de novembro de 2018 

FIDELIS CANDIDO FILHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 

36888400

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 223940 Nr: 4205-74.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 Vistos.

CLEUSA LOPES FARIAS TOSTI E ANTÔNIO TOSTI, ambos devidamente 

qualificados, postulam a homologação do acordo celebrado entre eles (fls. 

210/211).

Acostaram ao feito os documentos de fls. 212/218, 222/226 e 228, 

comprovando a regularidade registral dos imóveis constantes do acordo 

acima mencionado.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de 

partes divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, 

fazem concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o juiz 

velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “B” do CPC.

 Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo juiz, 

que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

Assim, a homologação do acordo pelo magistrado possui o condão de 

atribuir validade de decisão judicial ao acordo, sendo que o juiz somente 

procederá a esse ato quando entender que a forma em que o acordo foi 

realizado pelas partes, atende não somente à legislação pertinente ao 

caso, como, também, seu senso de justiça.

A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio tem que 

ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência indevida já 

que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas 

averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela legalidade, 

ratificá-lo.

E mais, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, extingue-se a 

execução quando:

“II – a obrigação for satisfeita;”

Assim, tendo em vista que o acordo entabulado preserva suficientemente 

os interesses das partes, bem como não viola qualquer norma legal 

vigente, tenho que o mesmo deve ser homologado.

Desta forma, homologo para que surta, seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” c/c art. 

771, parágrafo único, do CPC e, por corolário, julgo extinta a presente 

execução de alimentos e o processo n.º 799/2008 (219373), forte no 

artigo 924, inciso II, do mesmo diploma legal. Expeça-se o necessário.

Dê-se baixa nas restrições e protestos.

Estendo ao executado os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

razão pela qual isento as partes de custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ao arquivo com as necessárias baixas e 

anotações.

Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 107014 Nr: 3029-31.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JeorPsmESDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES ECHEVERIA - 

OAB:4939, JOELMIR BOABAID DE BRITO - OAB:7942- E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ação DE reconhecimento de união e dissolução de união estável c/c 

partilha de bens c/c pedido de liminar

Processo nº 21784-59.2014.811.0002

código:373318

Vistos.

Trata-se de ação DE reconhecimento de união e dissolução de união 
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estável c/c partilha de bens c/c pedido de liminar na qual nayara mendes 

dos santos promove em desfavor de Valdir luiz bratz.

 O feito teve normal prosseguimento até a requerente abandonou a ação, 

cujos motivos são ignorados.

Às fls. 104, a requerente foi intimada por edital para dar andamento ao 

feito, no prazo legal, todavia, em 15 de outubro de 2018 decorreu o prazo 

sem qualquer manifestação, conforme certidão de fl. 107.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No caso dos autos, onde se constata a inércia da parte interessada, 

aplica-se a regra constante do artigo 485, incisos II e III, c/c § 1º, do CPC, 

que dispõe:

 Art. 485. 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;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A jurisprudência assim se manifesta:

APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DO FEITO - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR 

PARA QUE SEJA DADO REGULAR ANDAMENTO AO FEITO - 

DESNECESSIDADE - INÉRCIA CONFIGURADA. A extinção do processo por 

abandono da causa deverá ser precedida de intimação pessoal da parte 

interessada, sendo desnecessária a prévia intimação do advogado da 

parte para se configurar o abandono da causa. Inteligência do art. 267, § 

1º, do Código de Processo Civil. (...) (TJ-MG, Relator: Cabral da Silva, Data 

de Julgamento: 28/07/2015, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL).

PROCESSUAL CIVIL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE 

CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. Extingue-se a ação quando a 

parte, por não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonar 

a causa por mais de trinta dias e não suprir a falta em quarenta e oito 

horas, embora intimada para tanto. (TJ-MG - AC: 10384100875390001 MG 

, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 13/03/2014, Câmaras Cíveis 

/ 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2014).

Destarte, as requerente foi intimada por edital para darprosseguimento no 

feito, não o fez no prazo legal, sendo, pois, factível o não conhecimento 

do mérito com a consequente extinção do feito.

Diante do exposto, deixo de resolver o mérito e em consequência julgo 

extinto o processo, com fundamento no Artigo 485, § 1º do Código de 

Processo Civil.

Isento a parte requerente de custas e emolumentos processuais, por ser 

beneficiaria de assistência judiciária gratuita.

Certificando-se o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se

Intime-se

Cumpra-se.

 Várzea Grande, 24 de outubro de 2018.

.

DR. JOSÉ ANTÔNIO BEZERRA FILHO

 JUIZ de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 411524 Nr: 17491-12.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁECV, DDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 

DA UNIVAG - OAB:4871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação DE ALIMENTOS

Processo nº 17491-12.2015.811.0002

código: 411524

Vistos.

Trata-se de ação DE ALIMENTOS na qual ágatha elloisa carvalho ventura 

representada por sua mãe promovem em desfavor joão Paulo da costa 

ventura.

 O feito teve normal prosseguimento até a autora abandonou ação, cujos 

motivos são ignorados.

Às fls.87, a autora foi intimada por edital para dar andamento ao feito, no 

prazo legal, todavia, em 15/10/2018 decorreu o prazo sem qualquer 

manifestação, conforme certidão de fl.89.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No caso dos autos, onde se constata a inércia da parte interessada, 

aplica-se a regra constante do artigo 485, incisos II e III, c/c § 1º, do CPC, 

que dispõe:

 Art. 485. 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;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A jurisprudência assim se manifesta:

APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DO FEITO - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR 

PARA QUE SEJA DADO REGULAR ANDAMENTO AO FEITO - 

DESNECESSIDADE - INÉRCIA CONFIGURADA. A extinção do processo por 

abandono da causa deverá ser precedida de intimação pessoal da parte 

interessada, sendo desnecessária a prévia intimação do advogado da 

parte para se configurar o abandono da causa. Inteligência do art. 267, § 

1º, do Código de Processo Civil. (...) (TJ-MG, Relator: Cabral da Silva, Data 

de Julgamento: 28/07/2015, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL).

PROCESSUAL CIVIL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE 

CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. Extingue-se a ação quando a 

parte, por não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonar 

a causa por mais de trinta dias e não suprir a falta em quarenta e oito 

horas, embora intimada para tanto. (TJ-MG - AC: 10384100875390001 MG 

, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 13/03/2014, Câmaras Cíveis 

/ 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2014).

Destarte, a autora foi intimada por edital para dar prosseguimento no feito, 

não o fez no prazo legal, sendo, pois, factível o não conhecimento do 

mérito com a consequente extinção do feito.

Diante do exposto, deixo de resolver o mérito e em consequência julgo 

extinto o processo, com fundamento no Artigo 485, § 1º do Código de 

Processo Civil.

Isento a parte requerente de custas e emolumentos processuais, por ser 

beneficiaria de assistência judiciária gratuita.

Certificando-se o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se

Intime-se

Cumpra-se.

 Várzea Grande, 24 de outubro de 2018.

DR. JOSÉ ANTÔNIO BEZERRA FILHO

 JUIZ de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 414767 Nr: 19232-87.2015.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA DE PAULA LEITE, APARECIDO PAULO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO DRAUZIO SARRA - 

OAB:95057/SP, JANI ROSA LANDO - OAB:OAB-MT 10137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1932-87.2015.811.0002

cód. 414767

VISTOS.

Marta de Paula leite ingressou com a presente ação de interdição c/c 

pedido de tutela provisória em desfavor de aparecido Paula leite.

O feito teve regular seguimento até que a autora requereu a desistência 

da ação – fls. 192/193.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.
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Decido.

Tendo em vista a manifestação da autora pela desistência da ação, por 

não ter mais interesse em dar continuidade ao processo, não resolvo o 

mérito do presente feito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII c/c art. 200, § 

único ambos do CPC.

Revogo liminar de Fls. 190/191.

Sem custas, por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as devidas baixas e cautelas 

de estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande, 05 de novembro de 2018.

Dr. José Antonio bezerra filho

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 280001 Nr: 23827-71.2011.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAULINA DE SÁ E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELDA STEFANELLO - 

OAB:12352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo de suspensão conforme requerido em fls. 

143 . Pelo exposto intimo a parte autora a se manisfestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 323860 Nr: 20258-91.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KBA, DAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Barbara Carolina Vieira Leao - 

OAB:22565/O, THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - OAB:15111/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo da prisão civil. Pelo exposto, intimo a parte 

autora a manisfestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 503919 Nr: 35625-33.2016.811.0041

 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: CSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAERTT RODDRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - DR. NILSON DA SILVA 

GERALDO - OAB:

 Regularização de guarda

Código : 503919

Vistos.

I- Recebi hoje.

II – Objetivando o prosseguimento do feito e ante a certidão de fls., 128, 

intime-se o Sr. Cassio Silva Castro, bem como o seu advogado, a 

informarem este juízo o atual endereço da requerida.

III- Fixo o prazo de cinco dias.

IV - intimem-se.

Vi cumpra-se.

Várzea Grande 07 de novembro de 2008.

Dr. josé antonio bezerra filho

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 454189 Nr: 13748-57.2016.811.0002

 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: EVA MARIA DE OLIVEIRA, MARIA ANADIR DE OLIVEIRA 

PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GERALDO JESUS DE AMORIM, 

ESPÓLIO DE MARIA ERNESTINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:19135/MT, MAGNO JOSE DA SILVA - OAB:19135/O, NIWMAR 

SERPA - OAB:MT 19.703/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inventário

Processo nº 454189

cód. 228313

Inventariante : Maria anadir de oliveira pinho

Espolio de josé Manoel de oliveira e maria Ernestina de oliveira

Vistos.

Maria anadir de oliveira pinho, qualificada nos autos, ingressou perante 

este juízo, com pedido de inventário dos bens deixados pelo falecimento 

de seus pais – josé Manoel de oliveria, ocorrido em 13/03/2008 e maria 

Ernestina de oliveira, ocorrido em 16/03/2012, sem deixar testamento ou 

declarações de última vontade.

Com a inicial, vieram os documentos fls., 07/54; certidão de óbitos dos 

falecidos (fl. 43 e 44); documento do único imóvel fl., 51/54 e documentos 

pessoais dos herdeiros.

Despacho inicial à fls. 55/56, oportunidade em que fora nomeada 

inventariante a requerente – maria anadir de oliveira pinho. (fls., 96)

Termo de compromisso. (Fls., 96

Instrumento particular de compra e venda (fls., 74/79 e 100/115) 

documentações fiscais (fls., 81/86 e 94).

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Da análise do autos, verifica-se que a inventariante é filha dos de cujus e 

que estes (pais), deixaram um unico imóvel a serem inventariados, sendo, 

pois, a mesma e seus irmãos, legitimados para sucederem os bens do 

espólio.

 Extrai-se ainda, que os herdeiros são maiores e capazes e, pelas razões 

apresentadas no petitório de fls. 98/99, venderam, cada qual, a sua cota 

parte à inventariante - (contrato de compra e venda anexo).

Tecidas essas ponderações passo ao exame do mérito. Pelo que se 

observa da documentação acostada foram preenchidos todos os 

requisitos processuais atestados pelos artigos 659 e seguintes do NCPC.

 As provas documentais acostadas comprovam o título dos herdeiros e o 

bem imóvel pertencente ao espólio, conforme exigência do art. 660 do 

NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

 Ad argumentandum, o inventário é um procedimento especial, que tem por 

natureza relacionar, avaliar e partilhar os bens de pessoas falecidas entre 

seus herdeiros e legatários. Não tendo caráter contencioso, manda a lei 

que o juiz decida todas as questões de direito e também as de fato, 

quando este se achar provado por documento, devendo as questões que 

demandarem alta indagação ou que dependerem de outras provas, ser 

discutidas, provadas e decididas pelas vias ordinárias, o que vale dizer, 

mediante ações próprias.

 Assim, em conformidade com o disposto no artigo 659 e seguintes do 

novo Código de Processo Civil, encontram-se preenchidos os requisitos 

básicos para o procedimento de arrolamento.

Vejamos:

“Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos 

da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 

a 663.

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, 

quando houver herdeiro único.

§ 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de 

adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de 

adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos 

bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos 

termos do § 2o do art. 662.”

Ainda no mesmo sentido.
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“Partilha amigável. Se os herdeiros forem maiores e capazes, havendo 

acordo unânime, possível será a partilha amigável, que deverá ser feita 

mediante escritura pública, por termo nos autos ou por escrito particular 

homologado pelo juiz. Em qualquer caso será imprescindível a assinatura 

do instrumento por todos os interessados ou por procurador com poderes 

especiais “(RT, 622:715).

Nesse cenário, atendidos os requisitos necessários, homologo o pedido 

de fl. 98/99, julgando por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o presente inventário dos bens deixados por – josé Manoel 

de oliveira, ocorrido em 13/03/2008 e maria Ernestina de oliveira, ocorrido 

em 16/03/2012, ressalvados erros, omissões e direitos de terceiros. Em 

consequência, extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro 

assente no artigo 487, inciso i c/c 659 ambos do novo código de processo 

civil.

Determino ao(a) Senhor(a) Gestor(a) que, com o trânsito em julgado, e 

pagos os respectivos impostos, expeça-se o competente formal de 

adjudicação.

A inventariante é beneficiária da justiça gratuita.

Cumpridas as diligências e procedidas as anotações necessárias e 

registro, arquive-se com as cautelas de estilo.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Várzea Grande, 13 de julho de 2018.

 Dr. José Antônio bezerra filho

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 301546 Nr: 22290-06.2012.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO -CONAN, 

JANDIRA MENEGUELLO BERNDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO BERNDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adélia Cristina Medeiros 

Mendonça - OAB:13.340, ADEMIR JOEL CARDOSO - OAB:4373-A, 

AMARO CESAR CASTILHO - OAB:4384-B/MT, FLAVIA LUCIANE FRIGO 

- OAB:269.989/SP, PAULO GEON MORAES DA SILVA - OAB:18.348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimada a inventariante por meio de seu patrono (fls.103), 

decorreu "in albis" o prazo sem nenhuma manifestação . Pelo exposto, 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte credora para manifestar 

interesse em assumir a inventariança.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 255666 Nr: 13617-92.2010.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTE MARIA DA SILVA, BKDSM, ADSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO MENDONÇA (ESPOLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inventário

Código : 255666.

Vistos.

I- Analisando os autos, verifico que as partes são maiores e capazes, há 

legitimidade e vislumbra-se a possibilidade jurídica, assim objetivando o 

prosseguimento determino primeiramente ante a decisão interlocutória de 

fls., 177/179, que a inventariante apresente o respectivo formal de 

pagamento, atribuindo a cada herdeiro a sua cota parte, objetivando a 

extinção do presente feito, ante o pedido de fls., 190..

II- Intime-se.

III- Cumpra-se.

Várzea Grande 06 de novembro de 2018.

Dr. josé antonio bezerra filho

 Juiz de direito

Sentença

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

SENTENÇA DE INTERDIÇÃO

Proc. 26196-33.2014.8.11.0002

Requerente: CARLOS ANTONIO DE CAMPOS

Requeridas: ADELAIDE DA COSTA CAMPOS, ANTONIO DA COSTA 

CAMPOS e FRANCISCA LUZIA DE CAMPOS

Vistos. (...) Diante do exposto, defiro o pedido inicial e torno definitiva a 

decisão de fls. 50 e, como consequência, torno definitiva a curatela 

exercida pelo Sr. Carlos Antônio de Campos que deverá prestar 

compromisso por termo, em livro próprio, ficando desde já dispensado de 

especializar hipoteca legal, face à sua inconteste idoneidade. Exercerá o 

requerente o encargo de curador de seus irmãos, podendo representá-los 

em todos os efeitos e atos de sua vida civil, inclusive, previdenciários, 

exceto para contrair empréstimos e alienar bens, sendo que para tanto, 

necessária autorização judicial. Tome-se por termo o compromisso (CPC, 

art. 759, §1º do CPC). 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 rede mundial de 

computadores, no sítio do tribunal e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa 

local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 

10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a 

causa da interdição, os limites da curatela. Cientifique-se o Ministério 

Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

SENTENÇA DE INTERDIÇÃO

Proc. 16722-72.2013.811.0002

Requerente: CELUCIA SOUZA FERREIRA

Requeridas: MARIA DA ANUNCIAÇÃO NETA DE SOUZA

Vistos em correição. Diante do exposto, defiro o pedido inicial e torno 

definitiva a decisão de fls. 56 e, como consequência, torno definitiva a 

curatela exercida pela Srª. Celucia Souza Ferreira que deverá prestar 

compromisso por termo, em livro próprio, ficando desde já dispensada de 

especializar hipoteca legal, face à sua inconteste idoneidade. Exercerá a 

requerente o encargo de curadora de seu irmão – João Francisco de 

Souza Neto, podendo representá-lo em todos os efeitos e atos de sua 

vida civil, inclusive, previdenciários, exceto para contrair empréstimos e 

alienar bens, sendo que para tanto, necessária autorização judicial. 

Tome-se por termo o compromisso (CPC, art. 759, §1º do CPC). 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 rede mundial de computadores, no sítio do tribunal e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 

3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os 

nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da 

curatela.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013773-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANAEL ABSALAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOEMIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

NATANAEL DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

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. 1013773-96.2017.8.11.0041. VISTOS etc. Recebo a 

emenda num. 9366914. Para interrogatório in locu dos interditandos 

designo a data de 08 de Fevereiro, às 14 horas e 30 minutos. O 

requerente deverá comparecer ao Fórum para nos acompanhar até sua 

residência, com vistas a realização dos interrogatórios. Citem-se os 
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interditandos, fazendo constar do mandado a possibilidade de impugnação 

do pedido, no prazo de quinze dias, a contar do interrogatório (art. 756, do 

CPC). Considerando os fatos alegados e a necessidade de ampará-los 

material e socialmente, bem ainda os laudos médicos constantes dos 

autos que evidenciam que o requerido Nathanael de Oliveira possui 

Demência Vascular Subcortical – CID 10: F012 – em estado avançado de 

comprometimento funcional e cognitivo e não possui o necessário 

discernimento para a prática dos atos da vida civil, necessitando de 

cuidados por 24 horas por dia e a interditanda Noemia de Oliveira, possui 

enfermidade descrita no CID I82 e precisa de acompanhamento, eis que 

não consegue caminhar sozinha e necessita de cuidados de terceiros (Id. 

6782740), antecipo parcialmente os efeitos da tutela pretendida no pedido 

inicial, para o fim de nomear desde logo curador provisório dos aludidos 

interditandos, seu filho, o requerente Sr. Anael Absalão de Oliveira, 

ficando o referido curador provisório nomeado depositário dos valores 

recebidos da Previdência, se o caso, e também obrigada à prestação de 

contas quando instada a tanto. Lavre-se termos de curatela provisória, 

devendo constar do termo que é terminantemente vedada a alienação ou 

oneração de quaisquer bens imóveis, móveis ou de quaisquer outra 

natureza, pertencentes aos interditandos, salvo com autorização judicial. 

Após a audiência supra designada, aguarde-se pelo prazo de 15 (quinze) 

dias eventual impugnação do pedido (art. 752, do CPC). A perícia médica 

será designada caso se revele necessária. Dê ciência ao Ministério 

Público. Expeça-se o necessário. Observe-se a prerrogativa prevista no 

artigo 212, do CPC. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004745-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO JOSE GOLLMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA RENATA SOUZA FALCAO OAB - MT0016775A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL CORDEIRO MATTOZO (RÉU)

Outros Interessados:

JOEL CORDEIRO MATTOZO (REPRESENTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1004745-27.2017.8.11.0002. Vistos etc Recebo a 

emenda de num. 9766393 e 9766395. Para interrogatório do interditando, 

designo a 12 de Fevereiro de 2019, às 15 horas. Cite-se o interditando, 

fazendo constar do mandado a possibilidade de impugnação do pedido, no 

prazo de quinze dias, a contar do interrogatório (art. 756, do CPC). 

Considerando os fatos alegados, bem ainda o laudo médico (num. 

8241846 a 8241910) constante dos autos, antecipo parcialmente os 

efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, para o fim de nomear desde 

logo a curatela provisória do aludido interditando, ao requerente Sr. 

Evandro José Gollmann. Lavre-se termo de curatela provisória. Após a 

audiência supra designada, aguarde-se pelo prazo de 15 (quinze) dias 

eventual impugnação do pedido (art. 752, do CPC). Dê ciência ao Ministério 

Público. Expeça-se o necessário. Observe-se a prerrogativa prevista no 

artigo 212, do CPC. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005690-48.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. L. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. B. (REQUERIDO)

E. P. L. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI OAB - MT0009203A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

G. D. S. (TESTEMUNHA)

R. G. C. (TESTEMUNHA)

A. F. R. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1005690-48.2016.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partespara 

ciência da decisão que designou audiência de ID 16157756. Várzea 

Grande/MT, 8 de novembro de 2018. Edith Garcia Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009012-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RHAZZES MORAIS DELGADO OAB - MT0020707A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. L. S. (RÉU)

 

1009012-08.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes e 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 16010211 e da certidão 

que designou audiência de ID 16418961. Várzea Grande/MT, 8 de 

novembro de 2018. Juracy Oliveira Prado Auxiliar Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009692-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. D. O. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SAVIO DOS SANTOS OAB - MT25210/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. X. D. S. (RÉU)

 

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ(A) DE DIREITO DE 

UMA DAS VARAS DE FAMÍLIA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT. 

JAQUELINI SOUZA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, vendedora, portadora 

do RG sob o número 22.242.341 e inscrita no CPF sob o número 

054.557.531-18, residente e domiciliada à Rua Aracy de Almeida, nº 15 

(quadra 74 – lote 01) – Jardim Costa Verde, Várzea Grande/MT, CEP: 

78128 – 150, com endereço eletrônico jaquee_1993@outlook.com, vem, 

com o devido respeito e acatamento à presença de V. Exª., por intermédio 

do seu advogado que esta subscreve, instrumento procuratório anexado 

(anexo 04), com fulcro nos arts. 226, § 3º da CF/88 C/C os artigos 

1723/1725 do Código Civil Brasileiro C/C os artigos 294, 300 e ss do 

Código de Processo Civil e demais disposições legais aplicáveis à matéria, 

propor a presente AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE 

UNIÃO ESTÁVEL LITIGIOSO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE 

NATUREZA CAUTELAR COM PEDIDO DE LIMINAR DE BUSCA E 

APREENSÃO Em face de WENDER XAVIER DE SOUZA, brasileiro, solteiro, 

vendedor, portador do RG sob o número 13.141.520 e inscrito no CPF sob 

o número 972.036.101-87, residente e domiciliado á Rua Visconde de 

Mauá, 03 (quadra 156), Canelas – Várzea Grande/MT, CEP: 78.135-430, o 

que o faz com alicerce nos fatos e fundamentos doravante delineados: I - 

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Antes de se adentrar propriamente no 

mérito da demanda ora posta à apreciação de Vossa Excelência, convém 

obtemperar nesta oportunidade que a autora não possui condições de 

demandar ou ser demandado sem prejuízo a sua subsistência, elementos 

estes os quais, sem embargo a engano, a colocam em plena sintonia com 

os ditames preconizados pelo artigo 98 e conseguintes do CPC. Em 

decorrência deste fato, eis que a autora se enquadra no conceito de 

necessitado trazido pelo parágrafo único do artigo 2º da lei 1.060/50. In 

verbis: “Art. 2º. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou 

estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça 

penal, civil, militar ou do trabalho. Parágrafo único. - Considera-se 

necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não 

lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo do sustento próprio ou da família”. Desta forma, requer os 

benefícios da Justiça Gratuita, na forma da lei e assento jurisprudencial a 

seguir consignado, vejamos: APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

CONCESSÃO. Parte que se declara pobre, que aufere salário de pouco 

mais de R$ 1.300,00 reais mensais, e que é isenta de declarar renda ao 

Fisco, faz prova mais do que suficiente de que é hipossuficiente, e de 

que, portanto, é merecedora da gratuidade de justiça. Precedentes. 

DERAM PROVIMENTO. (Apelação Cível Nº 70065320020, Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, 

Julgado em 20/08/2015). (TJ-RS - AC: 70065320020 RS, Relator: José 

Pedro de Oliveira Eckert, Data de Julgamento: 20/08/2015, Oitava Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/08/2015) A autora 

assinou a declaração de hipossuficiência, a qual encontra-se anexada 

(anexo 05). Ante ao exposto, requer-se desde já de Vossa Excelência, 

nos termos da Lei 13.105/15, a concessão dos benefícios inerentes a 
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assistência judiciária gratuita. II – DO BREVE COTEJO FÁTICO A Sra. 

JAQUELINI SOUZA DE OLIVEIRA conviveu com o demandado, em regime 

de união estável, ao longo de aproximadamente 5 anos e 10 meses 

(24/10/2012 a 13/08/2018), estando o casal separado de fato há pouco 

mais de 2 meses. Ao longo da vigência da união estável cujo 

reconhecimento e dissolução nesta oportunidade se pretende, o ex-casal 

não constituíram filhos. Porém, onerosamente e com esforço comum 

adquiriram diversos bens materiais, tais como: 02 camas de casal, 01 

guarda-roupa, 01 escrivaninha, 01 ventilador, 01 criado mudo, 01 armário 

de cozinha, 01 geladeira, 01 forno elétrico, 01 micro-ondas, 01 mesa de 

jantar, 01 máquina tanquinho, 01 lavadora (lava e seca), 01 lavadora alta 

pressão, 01 TV de 50’, 02 TVs de 39’, 01 joguinho de mesa, 01 

ar-condicionado, 01 notebook, além de diversas roupas de cama, mesa e 

banho e louças em geral, cuja a relação com os valores correspondentes 

encontra-se anexado (anexo 10) e algumas notas fiscais no (anexo 18). 

Constituíram também um automóvel de placa QBT-6629 e modelo HB20 - 

2015/15 de cor branca, cujo documento e fotos estão anexados (anexo 

11 e12). O ex-casal realizou conjuntamente, benfeitorias úteis na 

residência da qual foram viver, pois da forma que a casa se encontrava, 

não havia condições adequadas para se morar. As benfeitorias foram: 

troca de toda rede elétrica e colocação de luminárias novas, construção 

de uma calçada na varanda, além de uma reforma no forro e pintura de 

toda a residência. Os valores correspondentes as benfeitorias 

encontram-se anexado (anexo 10). Cuida-se de situação a incutir maiores 

preocupações a autora sobremaneira ante ao fato de que o demandado 

vem praticando atos de violência doméstica (psicológica e patrimonial) a 

JAQUELINI SOUZA DE OLIVEIRA, uma vez que o mesmo tomou posse de 

todos os bens construídos com a autora durante a relação de união 

estável e não quer reparti-los de forma justa e coerente. O ex casal 

morava na rua quinhentos, nº 26 (quadra 63) – Jardim Nova Fronteira – 

Várzea Grande/MT, casa esta, que pertence a mãe do demandado. Vale 

salientar que o ex casal pagava um aluguel no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais) pela moradia. Ocorre que, após descobertas de traição 

por parte do demandado, o que ocorreu no mês de Abril/18, o casal veio a 

se decidir pela separação de corpos, mas continuaram morando juntos até 

que decidissem de que forma fariam a partilha dos bens constituídos, já 

que ele se dizia dono de tudo. Porém, para sua surpresa, a autora ao 

chegar do trabalho por volta das 18 horas e 20 minutos do dia 16/04/2018, 

se deparou com a sua residência totalmente vazia de seus pertences, já 

que o demandado havia realizado a mudança de todos os pertences por 

conta própria para a casa da mãe dele, sem que a avisasse de tal 

situação. Sentindo-se lesada, no mesmo dia (16/04/2018) por volta das 20 

horas e 20 minutos, a autora se dirigiu a 1º delegacia de polícia de Várzea 

Grande para registrar o ocorrido em um boletim de ocorrência, o qual fora 

realizado e se encontra anexado (anexo 07). Após tal situação, depois de 

alguns dias, o casal voltou a se entender e reataram a relação, só que 

dessa vez em casas separadas, pois almejavam comprar a sua própria 

casa, tendo inclusive visto a possibilidade de financiamento de um imóvel. 

O demandado conseguiu convencer a autora de que deixasse todos os 

pertences na casa da mãe dele, até que eles comprassem a casa deles, 

prometendo levar tudo de volta, o que não ocorreu, uma vez que tiveram 

novas desavenças. No dia 13/08/2018, a autora pós fim definitivamente ao 

relacionamento, solicitando ao demandado para que os mesmos 

sentassem e dividissem o que fora construído por ambos. Foram várias as 

tentativas para que se chegassem a um acordo amigável, porém a autora 

percebeu que o demandado estava se desfazendo das coisas sem a 

prévia autorização da mesma, o que não condiz o que preceitua a nossa 

legislação. Sendo assim, sentindo-se novamente lesada, no dia 

02/10/2018, a autora se dirigiu a delegacia da mulher de Várzea Grande e 

registrou novamente em boletim de ocorrência (anexo 08) o que havia 

ocorrido no dia 16/04/2018, assim como também, informou que o 

demandado estava dilapidando os bens dos quais os dois adquiriram no 

relacionamento. No dia 16/10/18, por volta das 16h e 20 mim, a autora se 

dirigiu mais uma vez a delegacia da mulher de Várzea Grande a fim de 

representar o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas das 

quais lhe assegura contra o demandado (anexo 09). Desta forma, não 

restando nenhuma possibilidade de reconciliação, recorre-se ao Judiciário 

com o fito de regularizar tal situação, para daí advir o reconhecimento e a 

dissolução da união estável existente entre eles, além de suas 

repercussões de ordem patrimonial. III – TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR COM PEDIDO DE LIMINAR DE 

BUSCA E APREENSÃO E ARRESTO Nos termos do que preconiza os 

artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil, 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. In casu, 

o primeiro dos requisitos “Fummus Boni Juris” encontra-se 

consubstanciado pela forma da qual o demandado se comportou perante a 

sua companheira, uma vez que retirou tudo que pertencia aos dois de 

forma illegal. Quanto ao segundo pressuposto “Periculum In Mora”, tem-se 

que decorre da simples possibilidade da medida resultar ineficaz se 

concedida somente ao final da prestação jurisdicional, uma vez que a 

requerente teme por maiores danos que possam advir da permanência do 

veículo e dos outros bens materiais em mãos do demandado, tais como: a) 

Em relação ao carro: mais multas de trânsito em seu nome; acidentes de 

trânsito com lesões de natureza leve/grave ou até o evento danoso maior, 

como a morte, assim como também os casos de furto, roubo ou até mesmo 

a sua deterioração, com a conseqüente depreciação. b) Em relação aos 

outros bens materiais, a que se dizer que estão se deteriorando com o 

passer dos dias, tendo em vista que são bens fáceis de se depreciar e 

principalmente pelo motivo de o demandado estar se desfazendo de tudo. 

Ocorre Excelência, como já devidamente relatado, o demandado vem se 

desfazendo dos bens de forma sucessiva, uma vez que vem vendendo 

alguns dos bens constituídos pelo casal, tais como as rodas de liga-leve e 

o som multi mídia do carro, assim como também uma tv de 39’e não vem 

repassando para a autora a sua quota parte da qual tem direito conforme 

previsão legal demonstrada posteriormente nesta exordial. Vale salientar 

que o demandado não deu outra oportunidade para a autora, uma vez que 

se disse “DONO DE TUDO” e não permitindo que a mesma pudesse optar 

por ficar com alguns dos bens contituídos conjuntamente no decorrer da 

união estável. Como já sabemos, o demandado retirou todos os bens da 

residência no momento em que a autora estava no trabalho, o que, já 

demonstra a má fé por parte do demandado. Importante se faz relatar que 

a autora vem recebendo multas de trânsito, já que o carro encontra-se em 

seu nome. Recaindo sobre ela os valores a serem pagos, assim como 

também a pontuação para a sua carteira de motorista. O demosntrativo 

das multas encontra-se no (anexo 13). A autora vem tendo transtornos 

irreparáveis, pois vem pagando contas das quais deveria ser dividida com 

o demandado, tais como: multas conforme demonstrado no anexo 13; o 

IPVA do carro cujo os valores foram de R$ 239.01, R$ 45,72 e R$ 126,06, 

totalizando o valor de R$ 410,79, conforme demosntrado nos (anexos 14 

e15); a revisão do carro no importe de R$ 670,79, conforme o (anexo 16), 

além da responsabilidade das parcelas das quais sobrevieram após o 

término da relação nos valores de R$ 987,75 nos meses de agosto, 

setembro e outubro/18, totalizando o valor de R$ 2.963,25, conforme 

demosntrado o (anexo 14). Tudo isso, sem ao menos poder desfrutar do 

carro do qual ele tomou posse sozinho e vem utilizando normalmente. 

Conforme preconiza o artigo 24 da lei federal 11340/06 o demandado 

cometeu crime patrimonial contra a autora e na iminência de resguardar o 

interesse da mesma, solicito o DEFERIMENTO IMEDIATO DO PEDIDO DE 

LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO AUTOMÓVEL, uma vez que já fora 

comprovado o prejuízo do qual o demandado já causou e poderá se 

agravar ainda mais, caso venha a ser indeferido. Necessário também se 

faz, REQUERER QUE VOSSA EXCELÊNCIA DETERMINE O ARRESTO DOS 

BENS SUPRA CITADOS (ANEXO 09), ALÉM DO QUE DETERMINAR À 

AUTORA COMO DEPOSITÁRIA FIEL DE TODOS OS BENS, até que se 

cheguem a um acordo ou uma determinação judicial. Art. 24. Para a 

proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de 

propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar, liminarmente, as 

seguintes medidas, entre outras: I - restituição de bens indevidamente 

subtraídos pelo agressor à ofendida; II - proibição temporária para a 

celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de 

propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial; III - 

suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor; IV - 

prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e 

danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar 

contra a ofendida. Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao cartório 

competente para os fins previstos nos incisos II e III deste artigo. Destarte 

o deferimento da medida, imperativo se faz a concessão de sua liminar, 

em face às situações emergenciais acima expostas que pretende a 

requerente, a qualquer custo e tempo, evitá-las, como tenta agora, e 

pleiteando através da presente ação. Tal expediente se encontra 

legalmente amparado entre a relevância da fundamentação do pedido e o 

eminente risco da medida se tornar insatisfativa, caso não haja a sua 

concessão. IV – DO DIREITO a) DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, 
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DURADOURA E ESTABELECIDA COM O OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE 

FAMÍLIA CONFIGURANDO A UNIÃO ESTÁVEL A Constituição Federal 

reconhece no art. 226, § 3º a união estável entre homem e mulher como 

entidade familiar, o que foi ratificado pelo art. 1.723 e 1725 do Código Civil 

Brasileiro que, inclusive, declina como requisitos para seu reconhecimento 

a convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo 

de constituição de família, estando estes presentes no caso em tela. 

CÓDIGO CIVIL Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união 

estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, 

contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de 

família. Art. 1725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os 

companheiros, aplica-se as relações patrimoniais, no que couber, o regime 

da comunhão parcial de bens. CONSTITUIÇÃO FEDERAL Art. 226. A 

família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 3º 

Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o 

homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 

conversão em casamento. Portanto, demonstrado o relacionamento 

público do casal por 05 anos e 10 meses ininterruptos, de forma contínua 

e duradoura, configurando união estável, que é tutelada tanto pelo art. 

226, § 3º da Constituição Federal, quanto pelos artigos 1.723 e seguintes 

do Código Civil, devendo esta ser reconhecida por este juízo, aplicando-se 

a citada legislação e precedentes de nossos Tribunais. b) DO VÍNCULO 

DA UNIÃO ESTÁVEL DOS CONVIVENTES A união estável dos 

conviventes, denunciada nos autos no lapso de 05 anos e 10 meses, tem 

como a convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o 

objetivo de constituição de família. Fica anexada a declaração de 

convivência devidamente assinada pela requerente e por 2 (duas) 

testemunhas, assim como também reconhecida firma em cartório. (anexo 

06) c) DOS BENS ADQUIRIDOS PELOS CONVIVENTES NA CONSTÂNCIA 

DA UNIÃO ESTÁVEL Conforme já mencionado nesta exordial, desde o 

início da união estável, os Conviventes adquiriram alguns bens. Tais bens 

se encontram numa relação disponibilizada no anexo 09. O art. 1.725 do 

Código Civil prescreve que na união estável, salvo contrato escrito entre 

os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o 

regime da comunhão parcial de bens. Também o art. 5º da Lei 9.278/96 

considera os bens adquiridos por um ou por ambos os Conviventes, na 

constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto do 

trabalho e da cooperação comum, passando a pertencer a ambos em 

partes iguais. CÓDIGO CIVIL Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato 

escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que 

couber, o regime da comunhão parcial de bens. LEI Nº 9.278/96 Art. 5º Os 

bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, 

na constância da união estável e a título oneroso, são consideradas fruto 

do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em 

condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato 

escrito. Assim, os bens acima individualizados devem ser partilhados 

pelos Conviventes na proporção de 50% para cada um deles. Em relação 

aos referidos bens, conforme preceituam os arts. 1.658 e 1.660 do Código 

Civil, todos os bens adquiridos na constância do casamento entram na 

partilha, devendo ser realizada de forma que cada cônjuge deverá ficar 

com metade (50%) dos bens adquiridos em comum, senão vejamos: “Art. 

1658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que 

sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções 

dos artigos seguintes. Art. 1660. Entram na comunhão: I – os bens 

adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só 

em nome de um dos cônjuges; II – os bens adquiridos por fato eventual, 

com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior; III – os bens 

adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os 

cônjuges; IV – as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge; V – 

os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, 

percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de 

cessar a comunhão.”(grifos nossos) Conforme prelecionado alhures, no 

que tange ao aspecto patrimonial, o casal, ao tempo em que convivera, 

adquiriram diversos bens matérias (relação no anexo 10). Em relação à 

divisão dos bens do casal, a autora, quando da declaração da dissolução 

da união estável, requer que seja feita a divisão do mesmo na proporção 

que lhe é devida. d) DA PENSÃO ALIMENTÍCIA A autora, se comprometeu 

financeiramente com o decorrer da união estável, uma vez que adquiriu 

diversas contas com o ex companheiro. Como podemos perceber, a 

requerida encontra-se com a sua conta bancária negativada conforme 

demonstra o (anexo 14), pois o demandado realizou diversas compras no 

cartão de crédito da requerida conforme demonstra o (anexo 17) e não 

vem repassando os valores para que a autora possa estar adimplindo os 

débitos. Claro nos configura que, a autora ficou em situação financeira 

totalmente comprometedora para a sua sustentabilidade, pois teve que 

arcar com dívidas das quais pertenciam ao casal e não somente a ela. 

Sendo assim, requer que este juízo julgue procedente o pedido de uma 

pensão alimentícia provisória no importe de 20% do salário do demandado, 

para que a requerida possa voltar a ter sua situação financeira 

restabelecida. IV – DOS PEDIDOS Ante o exposto, requer que Vossa 

Excelência se digne a: a) DEFERIR OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, uma vez que a requerida se enquadra nos termos 

do artigo 98 do código de processo civil; b) DEFERIR A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR COM PEDIDO DE 

LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO E ARRESTO, uma vez que fora 

demonstrado elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo conforme os 

artigos 294 300 do código de processo civil; c) INTIMAR O ILUSTRE 

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, com o escopo de que 

acompanhe o feito ad finem; d) CITAR A PARTE DEMANDADA para que, 

querendo, ofereça resposta no prazo legal, sob pena de sujeitar-se aos 

efeitos da revelia; e) JULGAR, POR SENTENÇA, pela PROCEDÊNCIA do 

feito, com o RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL 

havida entre os conviventes; f) Que os bens supracitados sejam 

partilhados de forma igualitária, cabendo a cada convivente o percentual 

de 50% (cinqüenta por cento), conforme alhures mencionado; g) Que seja 

deferida a pensão provisória em favor da autora no importe de 20% do 

salário do demandado, devendo ser depositados pelo Réu ou por seu 

EMPREGADOR na CONTA CORRENTE nº 09213-2, da Ag. 6814, do Banco 

Itaú; h) por fim, condenar o demandado ao pagamento das verbas de 

sucumbência, isto é, custas processuais e honorários advocatícios, na 

base de 20% (vinte por cento) do valor da causa, intimando-se, por 

conseqüência, o executado a fim de efetuar o depósito os referidos 

valores na conta corrente de n. 59117-3, agência 3224-7, do Banco 

Bradesco, de titularidade do Advogado José Sávio dos santos. Protesta 

provar o alegado por todos os meios de prova em Direito permitido, 

especialmente juntada atual e posterior de documentos, ouvida de 

testemunhas e demais meios probatórios que se fizerem necessários ao 

andamento e julgamento do feito, tudo, de logo, requerido. Dá-se a causa o 

valor de R$ 68.158,90 (sessenta e oito mil e cento e cinquenta e oito reais 

e noventa centavos). Termos em que, Pede e Confia Deferimento. 

Cuiabá/MT, 25 de Outubro de 2018 JOSÉ SÁVIO DOS SANTOS Advogado 

OAB Nº 25.210/B

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112977 Nr: 8574-82.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. S. e outra rep. Por sua mãe MIRIAM SHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR VICENTE BASTOS

 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): MOACIR VICENTE BASTOS, Filiação: 

Avelino de Oliveira Bastos e Martinho de Oliveira Bastos, data de 

nascimento: 27/09/1972, brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, convivente, 

jardineiro. 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, 07 de novembro de 2018

Veridiana Chueiri Pompeu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 
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1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278405 Nr: 22011-54.2011.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ENEDE REGINA DO ESPIRÍTO SANTO, JOANE BOSCO 

DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORDANA REGINA DO ESPIRÍTO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Dr. 

Marcelo Rodrigues Leirião - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - FAUSB - OAB:9203, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA 

FAUSB - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JORDANA REGINA DO ESPIRÍTO SANTO, 

Cpf: 01849208174, Rg: 1839360-8, brasileiro(a), solteiro(a), do lar. 

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, 07 de novembro de 2018

Veridiana Chueiri Pompeu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229387 Nr: 9538-07.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRPSMLRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORELEI OLIVEIRA LOBO 

LACERDA - OAB:OAB/MT 10.484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCI JACQUES ANDRADE - 

OAB:12.924/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDRÉ GUERREIRO CARNEIRO, Filiação: 

Luiz Matias Carneiro e Geni Guerreiro Carneiro, brasileiro(a), solteiro(a), 

representante comercial, Telefone 36865445. 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, 07 de novembro de 2018

Veridiana Chueiri Pompeu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 318754 Nr: 15138-67.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO VIEIRA DE CARVALHO, ODETE CARMO 

VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANCELMO RODRIGUES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVERA - OAB:10.464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSÃO JURÊ FERREIRA 

SALES - OAB:OAB/MT Nº 9.372

 Processo nº. 15138-67.2013.811.0063.

Código nº. 318754.

VISTOS etc.

Intime-se a parte credora, pessoalmente, para dar andamento ao feito, sob 

pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Em seguida, diga o Ministério Público.

Certifique-se se há ação de Inventário em curso nesta comarca.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 07 de Novembro de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 52995 Nr: 7078-91.2002.811.0002

 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: JUCELINA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JAIR JÚNIOR SCHILES, JACKSON 

FELLIPE ALMEIDA SCHILES, JADSON MATEUS ALMEIDA SCHILES, JOSE 

LUCAS ALMEIDA SCHILES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994, LUCILENE LINS FAGUNDES - OAB:14970, MAURO 

BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, LUCILENE LINS FAGUNDES - OAB:OAB/MT 14.970, 

MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT, MAURO BASTIAN 

FAGUNDES - OAB:MT 8.907, MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT 8.907

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar as partes autora através de seu 

advogado e pessoalmente, para que no prazo de 10 (dez) dias cumpra 

integralmente a determinação de fls. 184/18

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314906 Nr: 11203-19.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNCC, LUCIA DE FATIMA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR ALEXANDRE CAIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: marcelo rodrigues leirião - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAIR ALEXANDRE CAIRES, brasileiro(a), 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 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, 08 de novembro de 2018

Veridiana Chueiri Pompeu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323173 Nr: 19557-33.2013.811.0002
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 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: LNSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - OAB:CURADORA ESP.DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WALTER DE SOUZA, Cpf: 34581677149, 

Rg: 371586, Filiação: Maria Jose de Souza, data de nascimento: 

16/01/1967, brasileiro(a), casado(a), motorista. 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, 08 de novembro de 2018

Veridiana Chueiri Pompeu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372868 Nr: 21470-16.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFPR, EGPR, SFP, MVPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDAR

 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): JOÃO MARCOS DE ARRUDA 

RODRIGUES, Filiação: Irene Maria de Arruda Rodrigues e Pedro Carlos 

Rodrigues, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 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, 08 de novembro de 2018

Veridiana Chueiri Pompeu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281607 Nr: 327-39.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEY DOMINGOS BARROS - 

OAB:14282/MT, MARCIO TADEU SALCEDO - OAB:6038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIVAG - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSANA RAMOS, Rg: NADA CONSTA, 

Filiação: S/qualificação, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

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, 08 de novembro de 2018

Veridiana Chueiri Pompeu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005787-48.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON TEODORO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT0006070A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. G. C. (REQUERIDO)

DAIANI GOMES DE MELO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT0005645A-N (ADVOGADO(A))

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. 1005787-48.2016.8.11.0002 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Considerando a juntada de Relatório 

Estudo Psicossocial (Id16411229), autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e 

Provimento 56/2007, impulsiono os autos às partes para manifestarem o 

que entender de direito no prazo comum de 5(cinco) dias. VÁRZEA 

GRANDE, 8 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-496 GUARDA

Processo Número: 1005787-48.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON TEODORO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT0006070A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. G. C. (REQUERIDO)

DAIANI GOMES DE MELO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT0005645A-N (ADVOGADO(A))

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. 1005787-48.2016.8.11.0002 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Considerando a juntada de Relatório 

Estudo Psicossocial (Id16411229), autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e 

Provimento 56/2007, impulsiono os autos às partes para manifestarem o 

que entender de direito no prazo comum de 5(cinco) dias. VÁRZEA 

GRANDE, 8 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: 
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vg.3familia@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1009871-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. D. L. (REQUERENTE)

N. M. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURYANNE CONCEICAO DE ARRUDA OAB - MT14853/O 

(ADVOGADO(A))

VERA LUCIA DA CONCEICAO ARRUDA OAB - MT9430/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. E. A. P. -. J. V. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009871-24.2018.8.11.0002. REQUERENTE: NEIVA MEZZON DE LIMA, 

MANUEL MESSIAS DE LIMA REQUERIDO: ACORDO ENTRE AS PARTES - 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio 

Consensual Direto c/c Partilha de Bens pela qual NEIVA MEZZON DE LIMA 

e MANUEL MESSIAS DE LIMA, pretendem a homologação judicial, visando 

a decretação do divórcio, bem como a partilha dos bens do casal e a 

fixação de pensão alimentícia em favor da cônjuge virago. Com a inicial 

vieram documentos. É o relato necessário. Fundamento e decido. Indefiro 

o pedido de assistência judiciária, uma vez que não há demonstração 

minimamente convincente de que a requerente não tem condições de 

pagar as custas do processo, sem prejuízo próprio (Art. 99, §2º, do 

CPC/2015). Assim, como as circunstâncias objetivas não demonstram que 

os autores não tenham capacidade econômica atual e suficiente para 

suportar os encargos financeiros do processo, com apoio na regra do art. 

5º, da Lei nº 1.060/50. Denota-se dos autos, que o patrimônio do casal 

perfaz o montante de R$ 334.647,35 (trezentos e trinta e quatro mil, 

seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos), assim como 

a simples afirmação dos autores de que não possui condições de arcar 

com as custas processuais, não são suficientes para a concessão da 

gratuidade de justiça. Envereda-se por este talho a jurisprudência do STJ: 

“PROCESSUAL CIVIL. (...) PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A 

declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, 

implica presunção relativa que pode ser afastada se o magistrado 

entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado.(...) (STJ AgRg no Ag 

957.761/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, 

julgado em 25/03/2008, DJe 05/05/2008). AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 1. Conquanto esta Corte admita que 

para concessão da gratuidade da justiça basta mera declaração do 

interessado acerca da hipossuficiência, é certo que referido documento 

reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida 

pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (...) 

(STJ AgRg no Ag 925.756/RJ, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, 

QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2008, DJe 03/03/2008).” Com essas 

considerações, determino que os autores procedam ao recolhimento das 

custas processuais no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. (Assinado 

Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 113435 Nr: 8950-68.2007.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADSON JENEZERLAU SILVA 

SANTOS - OAB:203049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIANA MARIA 

FANTINATO VIEIRA - OAB:8.464/MT

 Vistos etc.

 Sendo a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, defiro o pedido 

de fl. 132, pelo prazo de 30 (trinta) dias, mediante carga em livro próprio, 

sem recolhimento de taxa de desarquivamento, procedendo-se às 

anotações de estilo.

Caso não haja manifestação da parte interessada, no prazo mencionado, 

retorne os autos para o arquivo, com as cautelas de estilo.

Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 203494 Nr: 13743-50.2007.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS YUKICHIGUE OZAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO: SUZUKO OZAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDISON PINTO DE 

FIGUEIREDO - OAB:MT 639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a Inventariante para juntar aos autos a GIA-ITCD, acompanhada 

da avaliação realizada pela autoridade fazendária, do demonstrativo de 

cálculo e a guia de recolhimento dos impostos, eis que já determinado no 

decisório de fl. 39.

Cumprida a determinação supracitada, volva-me concluso, do contrário, 

DETERMINO a remessa do presente feito ao arquivo, com baixa e 

anotações de praxe, retomando seu curso assim que houver cumprimento 

desta determinação.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 265709 Nr: 5486-94.2011.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENI MARIO PEGORARO, RICARDO PEGORARO, JOSI 

PEGORARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIRA PEGORARO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507, ALENCAR FELIX DA SILVA - OAB:MT 7.507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de sobrepartilha dos bens deixados por LIRA PEGORARO, 

consoante se verifica do teor da petição de fls. 65/66 e documento, fl. 68.

Por ora, tendo em vista que a declaração de fl. 73, esta datada de 

22/02/2010, determino a intimação do requerente, para que no prazo de 15 

(quinze) dias, acoste aos autos os competentes termos de renúncias 

atualizados, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC/2015, para 

análise do pedido de adjudicação do referido veículo.

Cumprida a emenda, volva-me os autos conclusos, do contrário, desde já 

nomeio inventariante RENI MARIO PEGORARO, que prestará compromisso 

em 05 (cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (Art. 

617, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Em seguida, citem-se os interessados e a Fazenda Pública (CPC - art. 

626), para que se manifeste sobre os valores, podendo, se deles 

discordar, juntar prova de cadastro em 15 (quinze) dias (CPC - art. 629) 

ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (CPC - art. 

638), manifestando-se expressamente.

Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às ultimas declarações (CPC - art. 628) e 

digam, em 15 (dez) dias (CPC - art. 637).

Se concordes ao cálculo digam em 05 (cinco) dias (CPC - art. 638).

Intime-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 229859 Nr: 10121-89.2009.811.0002
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 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMBP, BBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDABP, JDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA DE 

SOUSA - OAB:19713/O, SERGIO LUIZ DE SOUZA - OAB:11572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CALVO - 

OAB:MT 12.342, Luana dos santos Martins - OAB:16981, THIANY 

PAULA REZENDE MOTTA - OAB:

 Sendo assim, ante a todo o exposto, acolho o requerimento do MPE de fl. 

373, e determino a intimação do inventariante na pessoa de seu 

representante legal, para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda o 

INTEGRAL cumprimento da determinação de fl. 342/343, sob pena de 

REMOÇÃO.Decorrido o termo sem que tenha ocorrido o cumprimento desta 

ordem, INTIME-SE as herdeiras JÉSSICA DA SILVA PEREIRA e SOFIA 

MARIA RONDON PEREIRA, para no prazo de 10 (dez) dias, proceder na 

forma do disposto no art. 623 do CPC/2015, sob pena de remessa destes 

autos ao arquivo.Cumpridas a determinação supracitada pela 

Inventariante, proceda-se as AVALIAÇÕES, consoante determinações de 

fls. 318 e 342/343, e com aporte dos respectivos laudos, manifestem-se 

as partes no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, o que de direito.Em 

seguida, cite-se a Fazenda Pública Estadual e renove-se vista dos autos 

ao MPE. Não havendo manifestação de nenhuma das partes, desde já 

DETERMINO a remessa do presente feito ao arquivo, com baixa e 

anotações de praxe, retomando seu curso assim que houver cumprimento 

desta determinação em sua integralidade. Intime-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 48100 Nr: 3074-11.2002.811.0002

 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: GALDINO IZIDORO DE MORAES, DIRCIO PAULINO DE 

MORAES, TATYANE MORAES DE CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA DA GLÓRIA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUILSON BARROS MALHEIROS - 

OAB:5016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUILSON BARROS 

MALHEIROS - OAB:5016/MT

 Vistos etc.

 Diante da juntada do documento de fl. 98, ouça-se a PGE, consoante 

determinação contida à fl. 85.

Em seguida, deverá o Inventariante apresentar nos autos as últimas 

declarações (art. 636, do CPC/2015), com o fito de viabilizar o deslinde 

final.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 276949 Nr: 20451-77.2011.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILVA PEDRO DE MELO DRESCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO AMAURI DRESCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - 

OAB:MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro pedido de fls. 140/141 na forma requerida.

 Contudo, a Consolidação das Normas da Corregedoria, no art. 1.238, que 

estabelece que independerá de despacho o pedido formulado pelas partes 

para a suspensão do feito até o prazo de seis meses, consoante o 

disposto a seguir, senão vejamos:

Art. 1.238. Independe de despacho nos autos, a concessão de 

suspensão do feito, pelo prazo de 06 (seis) meses, por convenção das 

partes (artigos 313, II, § 3.º e 922, parágrafo único do Código de Processo 

Civil). Também independerá de despacho a concessão de suspensão do 

processo, por até 01 (um) ano nos feitos de Execuções Fiscais (artigo 40 

da Lei 6.830/80).

Parágrafo único. Concedida a suspensão do processo e decorrido o 

prazo, intimar a parte a praticar as diligências necessárias (dar andamento 

ao feito), em 05 (cinco) dias. Decorridos 35 (trinta e cinco) dias da 

intimação, sem manifestação, intimar a parte interessada pessoalmente 

para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, intime-se a Inventariante para no prazo de 5 (cinco) 

dias, comprovar nos autos o cumprimento dos requerimentos efetuados 

pela PGE (fls. 124f/v), sob pena de remessa dos autos ao arquivo, com 

baixas e anotações de praxe.

Cumprida a determinação de fl. 108, renove-se vista dos autos à PGE e 

após ao MPE e, em seguida, concluso.

Do contrário, desde já DETERMINO a remessa do presente feito ao 

arquivo, com baixa e anotações de praxe, retomando seu curso assim que 

houver cumprimento da determinação constante no decisum de fl. 128, em 

sua integralidade.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 225926 Nr: 6063-43.2009.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCCSRPSGEDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por KETLIN 

CHRISTINY CORDEIRO SILVA, representada por sua genitora, Sr.ª ELIANE 

DOS SANTOS CORDEIRO, em face de CARLITO NUNES DA SILVA, pelos 

ritos da coerção pessoal (fls. 73/75) e da expropriação de bens 

(fls.43/46).Contudo, diante do lapso temporal entre o requerimento e o 

efetivo desarquivamento destes autos (14/03/2018), bem como a sua 

conclusão ao gabinete, resta evidente a necessidade de ser procedida a 

emenda dos pedidos. Ainda, a luz do que preconiza a Súmula 309 do STJ, 

a execução pelo rito da prisão deve compreender tão somente as 03 

(três) últimas prestações anteriores ao pedido, senão vejamos:Súmula 

309. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e 

as que se vencerem no curso do processo.Já na execução pelo rito da 

expropriação a exequente está cobrando meses diversos do que 

realmente faz jus, o que por certo inviabiliza a apreciação de tal pedido por 

ora, uma vez que ao analisar os pedidos das partes, o magistrado deve 

atentar-se aos limites estabelecidos na lide, não podendo conceder nada a 

mais (ultra petita), ou diferente do que foi pedido (extra petita), em 

conformidade com o princípio da congruência ou adstrição, elencados no 

CPC/2015 no art. 492, in verbis:Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão 

de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade 

superior ou em objetivo diverso do que lhe foi demandado.Parágrafo 

púnico. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica 

condicional.Deste modo, para que não haja prejuízo aos exequentes, 

determino a intimação destes, para emendar ambas as execuções 

consoante o que determina nosso ordenamento jurídico, englobando todos 

os meses que pretende executar, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

parágrafo único do CPC/2015), sob pena de indeferimento dos pedidos na 

forma postulada.Cumprida a determinação supracitada, volva-me os autos 

conclusos.Intime-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 18198 Nr: 1011-81.2000.811.0002

 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: ERDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JAIR RIBEIRO, GRDC, LR, MRF, 

ERC, LHRD, VR, JRF, MCR, OMÍ, CR, AR, FDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Maltz Scheir - 

OAB:8848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO SANTOS - 
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OAB:OAB/MT 2739, CLÁUDIO HEDNEY DA ROCHA-UNIVAG - OAB:6066 

- MT, ELEUDES NAZARE OLIVEIRA SANTOS - OAB:4.276, JOSÉ 

CARLOS FORMIGA JÚNIOR - UNIVAG - OAB:OAB/MT 5645, JUDERLY S 

VARELLA JUNIOR - OAB:7.298, LUCIANO SILVA ALVES - UNIVAG - 

OAB:OAB/MT 8.882, Rayssa Morganna Santos Silva/UNIVAG - 

OAB:16.515/E, STELA CUNHA VELTER - UNIVAG - OAB:4984, Stela 

Cunha Velter/CURADOR/UNIVAG - OAB:4984, Thiago Julio Faria 

Lopes/Univag - OAB:14.598-E, Thiago Julio Farias Lopes/UNIVAG - 

OAB:14.598-E

 Vistos etc.

 Os autos vieram-me conclusos face ao pedido de fl. 368, pelo qual a 

parte interessada pugna pela expedição de certidão de reconhecimento da 

união estável decretada na sentença de fls. 358/360.

É o necessário. Decido.

Inobstante o requerimento supramencionado, não há que se falar em 

expedição de certidão de reconhecimento de união estável pelo Judiciário, 

haja vista a ausência de previsão legal neste sentido.

 Contudo, o art. 4º da LINDB, assim dispõe:

Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a 

analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.

Pois bem. A praxe forense utilizada para o caso em comento nada mais é 

que a expedição de cópia da sentença com o selo pela serventia judicial, 

que por certo atenderá aos fins nela propostos, de modo que determino tal 

providência, e em seguida, intime-se a parte interessada para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceda a retirada.

Sem custas judiciais em razão da gratuidade de justiça já deferida.

Cumprida a determinação supracitada, determino o imediato 

desapensamento e posterior remessa destes autos ao arquivo, com as 

cautelas de estilo.

Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 212548 Nr: 8059-13.2008.811.0002

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SALES VIEIRA - 

OAB:11663/MT, JOSÉ MARIA EVANGELISTA SANTOS - OAB:7360-E, 

MARIA CRISTINA IGNÁCIO DA SILVA - OAB:8983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a gratuidade de Justiça, com escoro no art. 98 do CPC/2015.

 O pedido de fls. 37/41, tem como fundamento o art. 911 do CPC/2015, 

fundado na execução de título executivo extrajudicial, o que por certo não 

é o caso dos autos, haja vista que estamos diante de uma sentença, com 

trânsito em julgado ocorrido em 16/12/2008 (fl. 36v).

Em verdade estamos diante da aplicação do que preleciona o art. 531, §2º, 

do CPC/2015, qual seja cumprimento definitivo da obrigação.

Ainda, como se não bastasse a inobservância do que preleciona nosso 

ordenamento jurídico, denota-se dos autos que o exequente visa a 

cobrança de prestações que ultrapassam as três últimas, em 

conformidade com o descrito na petição de fls. 37/44.

A luz do que preconiza a Súmula 309 do STJ, a execução pelo rito da 

prisão deve compreender tão somente as 3 (três) últimas prestações 

anteriores ao pedido, senão vejamos:

Súmula 309. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é 

o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo.

Deste modo, determino a intimação da parte exequente, para que no prazo 

de 15 (quinze) dias emende a inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único do CPC/2015, adequando o pedido ao procedimento correto 

estabelecido em lei, indicando os meses que pretende executar a 

obrigação, sob pena de indeferimento do pedido.

Cumprida a determinação supracitada, volva-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 7438 Nr: 935-91.1999.811.0002

 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: ENI ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR RIBEIRO - (ESPÓLIO), GRACIEMA RIBEIRO 

DE CARAVELLAS, LUCILA RIBEIRO, MARIANA RIBEIRO FURTADO, 

ELIZABETE RIBEIRO C.CORSI, LUCIA HELENA RIBEIRO DORIGATI, 

VALERIA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:16.449 MT, Gilberto Maltz Scheir - OAB:8848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNYE CRHISTINE LEIMANN - 

OAB:13.058-E, CLÁUDIO HEDNEY DA ROCHA-UNIVAG - OAB:6066 - MT, 

Dionisio Neves de souza Filho - OAB:3.646/MT, FERNANDO 

KINOSHITA - OAB:4845/MT, JOSÉ CARLOS FORMIGA JÚNIOR - 

UNIVAG - OAB:OAB/MT 5645, José Marcos do Amaral Ferreira 

Filho/UNIVAG - OAB:15222/E, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3.127-A MT, ROBERTO TSUKASA KINOSHITA - OAB:2971-A/MT, 

RONAN JACKSON COSTA - OAB:4.871

 Vistos etc.

 Sendo a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, defiro o pedido 

de fl. 354, pelo prazo de 30 (trinta) dias, mediante carga em livro próprio, 

sem recolhimento de taxa de desarquivamento, procedendo-se às 

anotações de estilo.

Caso não haja manifestação da parte interessada, no prazo mencionado, 

retorne os autos para o arquivo, com as cautelas de estilo.

Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 432008 Nr: 2147-54.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCA, GA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FTG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joeli Mariane Castelli - 

OAB:16746, Milton Jones Amorim Vieira - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:MT 6.469/O, Géssica de Arruda Oliveira - OAB:22673

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., impulsiono estes autos para intimação da parte autora, para 

manifestar nos autos quanto a justificativa do executado, encartada as fls. 

208/210.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385229 Nr: 2173-86.2015.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSSDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADJ

 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): TARCILIO ADÃO DE JESUS, 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, 08 de novembro de 2018

Veridiana Chueiri Pompeu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 
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1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 446492 Nr: 10190-77.2016.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:OAB/MT 9.114, EDÉSIO JOSÉ SEGALA - OAB:11.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2ª Publicação de Sentença: "Vistos etc. OZANA PORFIRIO NUNES ajuizou 

a presente AÇÃO DE INTERDIÇÃO c/c pedido de CURATELA PROVISÓRIA 

com ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em face de JOSÉ DIONES MOURA 

PORFIRIO, ambos qualificados nos autos(...) É o relatório. Fundamento e 

decido. Inicialmente, REVOGO a determinação de fl. 93, haja vista que já 

consta nos autos às fls. 84/86 o laudo pericial que atesta a condição do 

interditando como pessoa incapaz, não havendo que se falar no 

cumprimento do mandado de constatação, eis que desnecessário para o 

deslinde do feito.(...) Ex Positis, JULGO PROCEDENTE o pedido para 

declarar a necessidade de curatela por representação em favor de JOSÉ 

DIONES MOURA PORFIIRIO, nomeando-lhe curadora a Sr.ª OZANA 

PORFIRIO NUNES, com escoro no art. 1.772, do Código Civil, para 

representa-lo em todos os atos de sua vida e; via de consequência, 

declaro extinto o presente feito com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC/2015. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do 

CPC/2015 e no art. 9°, III, do Código Civil, inscreva-se o presente no 

Registro Civil; publique-se na rede mundial de computadores; no sítio do 

Tribunal a que estiver vinculado o Juízo e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses; na 

imprensa local 01 (uma) vez, e no órgão Oficial 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. Expeça-se termo de curatela em definitivo. Sem 

custas. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito 

em julgado e, cumpridas as determinações supracitadas, arquive-se com 

as baixas e anotações de praxe. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 379093 Nr: 26104-55.2014.811.0002

 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: LRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Moraes - 

OAB:11059, MARLAN FERREIRA DA SILVA - OAB:8020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON NUNES FLORES - 

OAB:17575

 Quanto ao pedido de fls. 129/130, INDEFIRO eis que exige a efetivação do 

contraditório e da ampla defesa, princípios constitucionais estabelecidos 

na CF/88 e no CPC/2015, o que por certo não pode ser discutido nestes 

autos, eis que já se operou o transito em julgado da sentença, conforme 

muito bem observado pelo douto representante do MPE à fl. 149.Quanto ao 

pedido de fl. 81/84, como sabido, o cumprimento de sentença pelo rito da 

prisão engloba os três últimos meses que antecedem o protocolo do 

pedido, ou seja, Março, Abril e Maio/2016, bem como as que vencerem no 

curso do processoAs demais parcelas referente aos meses de Janeiro e 

Fevereiro/2016, tramitarão pelo rito da expropriação (fls. 102/104).Para o 

regular processamento do feito pelos ritos distintos de penhora e prisão 

civil, determino o seguinte:1) Rito Prisão (art. 528, Código de Processo 

Civil): intime-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de prisão: a) pagar o débito exequendo Março. Abril e Maio/2016, 

bem como as que 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;2)Rito Penhora (artigo 523, Código de Processo Civil): 

intime-se o executado para pagamento da prestação alimentícia 

compreendida pelos meses de Janeiro e Fevereiro/2016, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de penhorar tantos bens quanto necessário para 

satisfação do débito.Caso seja efetuado pagamento mediante depósito 

bancário em caixa eletrônico, intime-se a parte autora a se manifestar no 

prazo de 24 horas da juntada do documento. Remeta-se os autos ao 

Contador Judicial para atualização dos débitos executados, cujos valores 

deverão constar nos respectivos mandados na forma da lei.Expeça-se os 

competentes mandados.Decorrido o termo, ouça-se o representante 

ministerial e concluso.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 442586 Nr: 8112-13.2016.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHOM, JODM, CMDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCODM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELINA FREITAS RIBEIRO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Defiro a gratuidade de Justiça, com escoro no art. 98 do 

CPC/2015. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por LUIZ 

HENRIQUE OLIVEIRA MATA e JOSIANE OLIVEIRA DA MATA, 

representados por sua genitora, Sr.ª CREUSA MARTINS DE OLIVEIRA 

SANTOS, em face de BENEDITO CANDIDO OLIVEIRA MATA, pelos ritos da 

coerção pessoal (fls. 61/63) e da expropriação de bens 

(fls.72/74).Contudo, denota-se do pedido de fls. 61/63, que os exequentes 

visam a cobrança de prestações que ultrapassam as três últimas, 

anteriores ao protocolamento do pedido.A luz do que preconiza a Súmula 

309 do STJ, a execução pelo rito da prisão deve compreender tão 

somente as 03 (três) últimas prestações anteriores ao pedido, senão 

vejamos:Súmula 309. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do 

alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.Já 

na execução pelo rito da expropriação a exequente está cobrando meses 

diversos do que realmente faz jus, o que por certo inviabiliza a apreciação 

de tal pedido por ora, uma vez que ao analisar os pedidos das partes, o 

magistrado deve atentar-se aos limites estabelecidos na lide, não podendo 

conceder nada a mais (ultra petita), ou diferente do que foi pedido (extra 

petita), em conformidade com o princípio da congruência ou adstrição, 

elencados no CPC/2015 no art. 492, in verbis:Art. 492. É vedado ao juiz 

proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a 

parte em quantidade superior ou em objetivo diverso do que lhe foi 

demandado.Parágrafo púnico. A decisão deve ser certa, ainda que 

resolva relação jurídica condicional.Deste modo, para que não haja 

prejuízo aos exequentes, determino a intimação destes, para emendar 

ambas as execuções consoante o que determina nosso ordenamento 

jurídico, englobando todos os meses que pretende executar, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único do CPC/2015), sob pena de 

indeferimento dos pedidos na forma postulada.Cumprida a determinação 

supracitada, volva-me os autos conclusos.Intime-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 437057 Nr: 5170-08.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGVDM, ECV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TJDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Acolho in totum o parecer ministerial de fl. 47, pelo que determino a nova 

tentativa de intimação pessoal da parte exequente no mesmo endereço, de 

fl.41 para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se interesse no 

prosseguimento do feito, bem como cumpra a determinação de fl. 40, sob 

pena de extinção do processo (artigo 485, III, § 1º do Código de Processo 

Civil).

Sendo negativa a certidão, intime-se via edital – observando-se o prazo 

acima (artigo 275, § 2º, Código de Processo Civil), com a mesma 

finalidade.

Decorrido o termo, ouça-se o representante do Ministério Público e, após, 

concluso.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 372871 Nr: 21473-68.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGMP, EMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Defiro a gratuidade de Justiça, com escoro no art. 98 do 

CPC/2015. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por JHULLIE 

GABRIELY MENDES PEDROSO, representada por sua genitora, Sr.ª 

EDICLÉIA MENDES FELISMINO, em face de DIVINO FRANCISCO PEDROSO, 

pelos ritos da coerção pessoal (fls. 91/93) e da expropriação de bens (fls. 

81/83).Contudo, denota-se dos autos que em petição de fls. 91/93, a 

exequente visa a cobrança de prestações que ultrapassam as três 

últimas, anteriores ao protocolamento do pedido.A luz do que preconiza a 

Súmula 309 do STJ, a execução pelo rito da prisão deve compreender tão 

somente as 03 (três) últimas prestações anteriores ao pedido, senão 

vejamos:Súmula 309. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do 

alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.Já 

na execução pelo rito da expropriação a exequente está cobrando meses 

diversos do que realmente faz jus, o que por certo inviabiliza a apreciação 

de tal pedido por ora, uma vez que ao analisar os pedidos das partes, o 

magistrado deve atentar-se aos limites estabelecidos na lide, não podendo 

conceder nada a mais (ultra petita), ou diferente do que foi pedido (extra 

petita), em conformidade com o princípio da congruência ou adstrição, 

elencados no CPC/2015 no art. 492, in verbis:Art. 492. É vedado ao juiz 

proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a 

parte em quantidade superior ou em objetivo diverso do que lhe foi 

demandado.Parágrafo púnico. A decisão deve ser certa, ainda que 

resolva relação jurídica condicional.Deste modo, para que não haja 

prejuízo aos exequentes, determino a intimação destes, para emendar 

ambas as execuções consoante o que determina nosso ordenamento 

jurídico, englobando todos os meses que pretende executar, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único do CPC/2015), sob pena de 

indeferimento dos pedidos na forma postulada.Cumprida a determinação 

supracitada, volva-me os autos conclusos.Intime-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 269198 Nr: 14897-64.2011.811.0002

 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: VLDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izabella Patrícia Macedo 

Pereira Maia - OAB:17.274/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELINA FREITAS RIBEIRO - 

Def. Pública - OAB:DEFENSORIA

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença proposta pelo procedimento 

comum, conforme art. 509, inciso II e art. 511, ambos do Código de 

Processo Civil. Proceda-se a serventia do juízo as alterações necessárias 

junto ao Sistema Apolo, consoante as recomendações do CNJ.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, sem modulação dos efeitos, pois, 

ao que tudo indica - até o momento -, a parte autora não tem meios para 

arcar com as custas do processo (§§ 2º e 3º do art. 99, CPC/2015).

Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar o feito no prazo de 15 

(quinze) dias.

Apresentada manifestação, intime-se a parte autora para apresentar 

réplica.

 Transcorrido o prazo in albis, retornem os autos conclusos para 

deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 434881 Nr: 3949-87.2016.811.0002

 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: DSTB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Paes da Silva - 

OAB:18597-E, Rosa Garcia Rodrigues - Estagiária - OAB:, VANESSA 

CRISTINA DE ABREU SPERANDIO UNIVAG - OAB:9175-B

 Vistos etc.

Em razão das extinções prolatadas nas execuções em apenso (Códigos 

n. 477262 e 521429), determino a intimação da parte autora através da 

Defensoria Pública Estadual, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste interesse no cumprimento de sentença nestes autos.

Decorrido o termo e nada sendo requerido, certifique-se e remeta-se ao 

arquivo, com as baixas e anotações de praxe.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 257025 Nr: 15374-24.2010.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APMFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNÉIA SILVANA 

GONÇALVES - OAB:MT 12.320

 Intime-se a executada para que efetue o pagamento do valor exequendo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhorar tantos bens quanto 

necessário para satisfação do débito.Caso não seja efetuado o 

pagamento no prazo legal, proceda-se à penhora, arresto, avaliação e 

registro de bens de propriedade do executado, tantos quantos bastem à 

integral satisfação do débito, mais acréscimos legais, lavrando-se o 

respectivo auto.Efetivada a intimação, e sendo insuficientes à garantia do 

Juízo, os bens penhorados, manifeste-se a parte exequente para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, indicar bens passíveis de penhora e de fácil 

alienação. Caso não se manifeste, SUSPENDO o curso da execução por 

01 (um) ano ou até nova manifestação das partes. Decorrido o prazo, fica 

a exequente desde já intimada de que poderá requerer o que entender de 

direito, sabendo que no silêncio, ou caso a diligência requerida seja 

descabida, os autos serão remetidos ao arquivo provisório (art. 921, § 2º, 

CPC).Sendo positiva a constrição de bens em nome do executado, intime-o 

da penhora e avaliação, bem como a seu cônjuge, se casado for, se a 

penhora recair sobre bem imóvel (art. 829, §1º, CPC).Se a constrição 

ocorrer em bem móvel, nomeio a parte exequente como Depositário, 

colhendo-lhe a assinatura e dados pessoais, advertindo-o de que não 

poderá abrir mão do depósito, sem prévia autorização judicial.Autorizo 

desde já a intimação na forma do art. 212, § 1º e 2º, do Código de 

Processo Civil, dada à magnitude do direito em questão, que se traduz em 

fonte da própria subsistência.Caso seja efetuado pagamento mediante 

depósito bancário em caixa eletrônico, intime-se a parte autora a se 

manifestar no prazo de 24 horas da juntada do documento. Remeta-se os 

autos ao Contador Judicial para atualização do débito executado, cujo 

valor deverá constar no respectivo mandado na forma da lei.Expeça-se o 

competente mandado.Decorrido o termo, ouça-se o representante 

ministerial e concluso.Intimem-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 390272 Nr: 5511-68.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL FRAGA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:MT 12.320
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN DOMINGUES BARROS - 

OAB:18.538, STELLA CAROLINA DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA 

BARROS - OAB:OAB/MT 18.803

 Vistos etc.

 Cumpra-se a serventia deste Juízo INTEGRALMENTE o decisório de fl. 83, 

evitando-se conclusões desnecessárias de processos ao gabinete.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 279730 Nr: 23549-70.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GH, PCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR CONY CAVALCANTI - 

OAB:5484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Martins de Souza 

Barboza/UNIVAG - OAB:16191/MT-E, SERGIO MITSUO TAMURA 

-UNIVAG - OAB:17150-0

 Tratando-se de verba de caráter alimentar, deixo de indeferir o pedido de 

fls. 101/108, apesar da ausência de emenda, conforme determinação de 

fl. 110 (art. 485, I, do CPC/2015), eis que a parte exequente não deve ser 

prejudicada por questões procedimentais da qual não detém 

conhecimento.Recebo o pedido supracitado como Cumprimento de 

Sentença, ajuizada pelo rito da expropriação de bens, a luz do que 

preconiza o art. 523 do CPC/2015, razão pela qual determino que sejam 

efetuadas as alterações necessárias junto ao Sistema Apolo, consoante 

as recomendações do CNJ.Intime-se o executado para que efetue o 

pagamento do valor exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de penhorar tantos bens quanto necessário para satisfação do 

débito.Caso não seja efetuado o pagamento no prazo legal, proceda-se à 

penhora, arresto, avaliação e registro de bens de propriedade do 

executado, tantos quantos bastem à integral satisfação do débito, mais 

acréscimos legais, lavrando-se o respectivo auto.Efetivada a intimação, e 

sendo insuficientes à garantia do Juízo, os bens penhorados, 

manifeste-se a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar 

bens passíveis de penhora e de fácil alienação.Autorizo desde já a 

intimação na forma do art. 212, § 1º e 2º, do Código de Processo Civil, 

dada à magnitude do direito em questão, que se traduz em fonte da própria 

subsistência.Caso seja efetuado pagamento mediante depósito bancário 

em caixa eletrônico, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 

24 horas da juntada do documento. Remeta-se os autos ao Contador 

Judicial para atualização do débito executado, cujo valor deverá constar 

no respectivo mandado na forma da lei.Expeça-se o competente 

mandado.Decorrido o termo, ouça-se o representante ministerial e 

concluso.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 397669 Nr: 10108-80.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDSC, CRISTIANA FERNANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DEOLINDO CONRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a gratuidade de Justiça, com escoro no art. 98 do CPC/2015.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por ANA CAROLINA DA 

SILVA CONRADO, representada por sua genitora, Sr.ª CRISTINA 

FERNANDA DA SILVA, em face de SEBASTIÃO DEOLINDO CONRADO, 

pelo rito da coerção pessoal.

Contudo, denota-se dos autos que o exequente visa a cobrança de 

prestações que ultrapassam as três últimas, em conformidade com o 

descrito na petição de fls. 61/62.

A luz do que preconiza a Súmula 309 do STJ, a execução pelo rito da 

prisão deve compreender tão somente as 3 (três) últimas prestações 

anteriores ao pedido, senão vejamos:

Súmula 309. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é 

o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo.

Deste modo, determino a intimação da parte exequente, para que no prazo 

de 15 (quinze) dias emende a inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único do CPC/2015, adequando o pedido ao procedimento correto 

estabelecido em lei, indicando os meses que pretende executar a 

obrigação, sob pena de indeferimento do pedido.

Cumprida a determinação supracitada, volva-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1009757-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA OAB - MT22030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009757-85.2018.8.11.0002. REQUERENTE: EDUARDO ALVES DE 

ALMEIDA Vistos etc. Acolho a competência declinada no id. retro. Trata-se 

de requerimento de ALVARÁ JUDICIAL proposto por EDUARDO ALVES DE 

ALMEIDA e ELLEN VICTORIA ALVES DA SILVA, representada por seu 

irmão EDUARDO ALVES DE ALMEIDA, para levantamento do prêmio de 

seguro de vida e das verbas trabalhistas sob as quais detinha direito a de 

cujus REGINA ALVES DA SILVA, este último decorrente de ação judicial 

sob o nº 0000203-41.2018.5.23.0106, em trâmite perante a 1ª Vara do 

Trabalho desta Comarca. Com a inicial vieram documentos. É o necessário. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, importante frisar que em relação à 

apólice do Seguro de Vida deixado em nome da extinta, em havendo 

negativa do banco ou da seguradora em efetuar a liberação do crédito ao 

beneficiário, caberá aos herdeiros legitimados a receber o referido valor - 

ou à própria sucessão - promover a defesa do seu direito propondo a 

ação própria contra o Banco e/ou Seguradora, acaso entendam cabíveis, 

até porque o juízo sucessório não detém competência para analisar 

questões que não tratem sobre herança, como no caso em comento, 

senão vejamos: Art. 794. No seguro de vida ou de acidentes pessoais 

para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do 

segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito. 

Grifei e negritei) Envereda-se por este talho: PEDIDO DE ALVARÁ 

JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA DE 

POUPANÇA. OPOSIÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO. 1. O pedido de 

expedição de alvará judicial visa legitimar o herdeiro a receber os valores 

deixados pelo de cujus, não constituindo determinação para pagar. 2. Se o 

estabelecimento bancário acena para a existência de óbice legal para o 

pagamento, então cabe aos herdeiros discutir a questão nas vias 

próprias. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 70045915352, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando 

de Vasconcellos Chaves, Julgado) (TJ-RS - AI: 70045915352 RS, Relator: 

Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 

04/11/2011, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 10/11/2011) No que tange ao pedido de levantamento dos valores 

oriundos de verba trabalhista deixados pela de cujus, embora se trate de 

questão debatida jurisprudencialmente, cito a decisão do Tribunal de 

Justiça que referenda o entendimento ora colocado: Apelação Cível. 

Inexistência de bens a partilhar, exceto direitos patrimoniais de uma 

reclamatória trabalhista. Desnecessidade de inventário. a habilitação 

incidente causa mortis dos dependentes registrados perante a previdência 

ou dos herdeiros pela lei civil pode processar-se, independentemente de 

inventário, nos autos da ação trabalhista, na forma do art. 1.060 do CPC. 

Inexistindo outros bens a partilhar, exceto direitos patrimoniais de uma 

reclamatória trabalhista, somente se faz necessário o inventário em caso 

de controvérsia sobre os herdeiros necessários ou sobre a forma de 

partilha. Recurso improvido. (Apelação Cível Nº 70019458124, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Claudir Fidelis Faccenda, 

Julgado em 14/06/ 2007). E ainda transcrevo orientação doutrinária de 

Valentim Carrion, comentando o art. 643 da CLT, a qual foi referida no 

acórdão relativo à ementa supra, no sentido de que ao menos a priori o 

pedido de habilitação para fins previdenciário poderá ser feita na esfera 

administrativa, desde que preenchidos os requisitos exigidos pelo INSS: A 
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habilitação incidente causa mortis dos dependentes registrados perante a 

previdência (...) Ou dos herdeiros pela lei civil pode processar-se, 

independentemente de inventário, nos autos da ação trabalhista, na forma 

do art. 1.060 do CPC (...). O juiz requisitará as informações constantes na 

previdência social, quanto a dependentes e, não as havendo, determinará 

aos que se habilitarem a declaração de inexistência de outros herdeiros 

necessários. Impugnada aquela condição e sendo matéria de alta 

indagação, será a controvérsia decidida no juízo comum... (comentários à 

consolidação das leis do trabalho 32 ed. Atual. Por Eduardo Carrion. São 

Paulo : saraiva, 2007, p. 500, nota 9). Deste modo, NÃO se admite o 

requerimento de alvará judicial para o recebimento de verbas trabalhistas 

ou indenizatórias oriundas daquela Justiça especializada, tampouco para 

recebimento de prêmio do seguro de vida. Ex Positis, nos termos do art. 

485, I e IV, do CPC/2015, INDEFIRO a petição inicial e, via de consequência; 

JULGO E DECLARO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito. 

Sem custas e honorários face a gratuidade de Justiça que ora defiro, com 

escoro no art. 98 do CPC/2015. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

a preclusão temporal deste decisum, certifique-se e remeta-se ao arquivo, 

com as baixas, anotações e demais formalidades. Às providências. 

(Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000488-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE TRILHA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que o Recurso de Apelação foi 

interposto tempestivamente, impulsiono para a parte autora apresentar as 

contrarrazões. VÁRZEA GRANDE, 8 de novembro de 2018 TANIA 

SEBASTIANA RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36861848

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007971-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA DA SILVA RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON DAMIAO DA SILVA CRUZ OAB - MT19681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

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 Certifico que a 

contestação ID: 16061248, foi anexada no prazo legal, impulsiono para 

parte autora Impugnar a Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001804-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (AUTOR(A))

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:

GILSON DOS SANTOS - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO FERREIRA CAMPOS OAB - MT19258/O (ADVOGADO(A))

 

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 Certifico que a 

contestação ID 15281258, foi anexada no prazo legal, impulsiono para 

parte autora Impugnar a Contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002453-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SILVA DA COSTA (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:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que os Embargos de Declaração 

foram opostos tempestivamente, sendo assim impulsiono os autos 

intimando a parte autora para manifestar. VÁRZEA GRANDE, 8 de 

novembro de 2018 TANIA SEBASTIANA RODRIGUES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36861848

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005960-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE SILVA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

 

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 Certifico que a 

contestação ID: 15140123, foi anexada no prazo legal, impulsiono para 

parte autora Impugnar a Contestação.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006320-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI OAB - MT24411/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOCIR NUNES DA SILVA (RÉU)

LUZIA CRISTINA DA SILVA (RÉU)

 

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 Certifico que a 

contestação ID: 15469584, foi anexada no prazo legal, impulsiono para 
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parte autora Impugnar a Contestação.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007738-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MARQUES DASRATH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

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 Certifico que a 

contestação foi anexada no prazo legal, impulsiono para parte autora 

Impugnar a Contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008057-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DA CONCEICAO AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

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 Certifico que a 

contestação foi anexada no prazo legal, impulsiono para parte autora 

Impugnar a Contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 437154 Nr: 5230-78.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANK PEREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 IMPULSIONO estes autos para intimar a parte requerida para apresentar 

os dados bancarios para confecção do alvará

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394799 Nr: 8267-50.2015.811.0002

 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: JOACIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 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$ 137,76, totalizando em R$ 

551,16, 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 398853 Nr: 10715-93.2015.811.0002

 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: PAULO SÉRGIO ROMÃO

 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

 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$ 137,76, totalizando em R$ 

551,16, 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320217 Nr: 16606-66.2013.811.0002

 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: ANA CRISTINA VERHALEN DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS FELIPE VERHALEN DE 

FREITAS - OAB:17.193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 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$ 164,45, totalizando em R$ 

578,85 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 das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 293224 Nr: 13173-88.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIL CARDOSO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FIAT AUTOMOVEIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO DA SILVA 

EMERENCIANO - OAB:91916/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Processo 13173-88.2012 Código 293224

Vistos...

Não Levando questões pertinentes ao laudo realizado, homologo-o para 

que surta seus efeitos jurídicos.

Contendo a necessidade de prova oral, inclusive, com o depoimento das 

partes, defiro audiência de instrução e julgamento para o dia 19/02/2019 

ás 15:00 horas.

Devem as partes também apresentar rol de testemunhas no prazo de 15 

dias antes da audiência e providenciarem suas intimações. mister prova 

testemunhal para incluir elucidar e corroborar o laudo e a incidência dos 

danos morais

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 08 de outubro de 2018.
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Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 348321 Nr: 14504-37.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE ACACIA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso

Comarca de Várzea Grande

Gabinete da 1ª Vara Cível

Processo n.º 1450437/2014. (Cód.348321)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E 

MORAIS proposta por SEMONE ACÁCIA XAVIER em desfavor de BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.

Em face do que consta ás fls. 138/140vs, em que as partes comunicam a 

realização de acordo extrajudicial pondo fim ao processo, requerem a 

extinção do feito.

DESSA FORMA em consequência, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA na 

forma do art. 487, III, “b” do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 138, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Honorários advocatícios e custas processuais na forma convencionada.

Decorrido o prazo, e não havendo manifestação das partes, certifique-se 

e arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 392835 Nr: 7084-44.2015.811.0002

 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: LUZINETE SANTANA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela 

culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória c/c Indenização por 

Danos Morais para o fim de DECLARAR INEXISTENTE com relação à parte 

autora o apontamento indicado no extrato de fls.20, referente ao contrato 

n.º000000000002963, lançado pela ré.CONDENO o réu a proceder à 

reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante 

fundamentação alhures, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Para fins de 

liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao 

mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ ), e correção monetária 

pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ ), considerando que 

a relação aqui discutida é extracontratual.Condeno a parte ré, ainda, em 

custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados 

em dez por cento sobre a condenação.Transitada em julgado, intime-se a 

parte autora para querendo, proceder a sua execução, na forma da lei, 

sob pena de arquivamento.PUBLIQUE-SEINTIME-SECUMPRA-SE.Várzea 

Grande–MT, 07 de Novembro de 2018.Ester Belém NunesJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 348322 Nr: 14505-22.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO AUGUSTO RUY DIAS AKERLEY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:

 Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso

Comarca de Várzea Grande

1ª Vara Cível

Processo nº 14505-22/2014 (Cód. 348322)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDASE DANOS MATERIAIS E 

MORAIS proposta por RENATO AUGUSTO RUY DIAS AKERLEY em 

desfavor BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.

Informa o devedor às fls. 225/226 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 227, 

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. 227, 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, 07 DE NOVEMBRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 433800 Nr: 3295-03.2016.811.0002

 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: IOLANDA JOANA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:MT 12.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela 

culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória c/c Indenização por 

Danos Morais para o fim de DECLARAR INEXISTENTE com relação à parte 

autora o apontamento indicado no extrato de fls.12, referente ao contrato 

n.º GSM 0111073034029, lançado pela ré.CONDENO o réu a proceder à 

reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante 

fundamentação alhures, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Para fins de 

liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao 

mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ ), e correção monetária 

pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ ), considerando que 

a relação aqui discutida é extracontratual.Condeno a parte ré, ainda, em 

custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados 

em dez por cento sobre a condenação.Transitada em julgado, intime-se a 

parte autora para querendo, proceder a sua execução, na forma da lei, 

sob pena de arquivamento.PUBLIQUE-SEINTIME-SECUMPRA-SE.Várzea 

Grande–MT, 07 de Novembro de 2018.Ester Belém NunesJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 395458 Nr: 8724-82.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZANGELA FREITAS JOVIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JOSE AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 
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OLIVEIRA SODRE - OAB:MT 13.333, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033

 Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela 

culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória c/c Indenização por 

Danos Morais para o fim de DECLARAR INEXISTENTE com relação à parte 

autora o apontamento indicado no extrato de fls. 26, referente ao contrato 

n.º 2141756912, lançado pela ré.CONDENO o réu a proceder à reparação 

dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante 

fundamentação alhures, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Para fins de 

liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao 

mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ ), e correção monetária 

pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ ), considerando que 

a relação aqui discutida é extracontratual.Condeno a parte ré, ainda, em 

custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados 

em dez por cento sobre a condenação.Transitada em julgado, intime-se a 

parte autora para querendo, proceder a sua execução, na forma da lei, 

sob pena de arquivamento.PUBLIQUE-SEINTIME-SECUMPRA-SE.Várzea 

Grande–MT, 05 de setembro de 2018.Ester Belém NunesJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 407249 Nr: 15252-35.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLDC, ADC, ODILZA DUTRA, ADC, JADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO SIMON, Rodrigo Gomes 

Bressane

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:MT 11.997, THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - 

OAB:14.519 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:MT 8.616

 Processo nº 15252-35/2015. (Cód. 407249)

Vistos...

Em virtude da realização de novo Acordo às fls. 157/159, determino o 

envio dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Feito isso, conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 07 de novembro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 302398 Nr: 23410-84.2012.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREMIUM CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W.B.R. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP., 

RAFAELA REINERS GONÇALVES, ELEONORA DE CARVALHO REINERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSIMARA ALMEIDA 

BARRETO CAMACHO - OAB:7061

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PREMIUM CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS 

LTDA, CNPJ: 04589971000170. 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$ 551,16 (Quinhentos e cinquenta e um reais e 

dezesseis 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, 08 de novembro de 2018

Veridiana Chueiri Pompeu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 283633 Nr: 2514-20.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ABDÃO EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S. A. BANCO MULTIPLO - BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:MT 13.604-A

 Processo nº 2514-20/2012. (Cód. 283633)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA 

PARTE proposta por CLAUDIO ABDÃO EVANGELISTAS em desfavor 

BANCO IBI S.A.

Informa o devedor às fls. 129/130 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 137 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. 137, 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, 06 DE NOVEMBRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 350585 Nr: 16259-96.2014.811.0002

 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: PANTANAL INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPA DE 

FRUTAS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO TAKESHI SENNO DE 

ASSUNÇÃO - OAB:18648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo, 

vez que se trata de Cumprimento de Sentença.

Tratando-se de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do CPC, 

mais em específico art. 523 e parágrafos, já tendo o credor apresentado 

os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente a condenação e 

perdas e danos, intime-se o executado para o devido cumprimento, a fim 

de pagar o débito, no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Intime-se ainda o executado para que apresente impugnação, nos termos 

do art. 525, do NCPC o prazo de 15 dias a partir do prazo decorrido para 

pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, 06 de novembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 332974 Nr: 1634-57.2014.811.0002

 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: EDILSON DE AMORIM SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES VIEIRA DE AMORIM - OAB:16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Processo nº 1634-57/2014. (Cód.332974).

Vistos...

Trata-se de pedido de revisão dos valores referentes aos honorários 

periciais opostos pela ré.

Em que pese a irresignação da parte requerida, o valor fixado, 

concernente a R$ 3.980,00 (três mil e novecentos e oitenta) reais, 

remunera condignamente o profissional, que tem por mister realizar a 

perícia grafotécnica dos documentos em discussão.

 Convém destacar, que a realização da perícia em comento é minuciosa e 

se trata de trabalho a ser realizado por expert para apurar por meio de 

análises detalhadas a eventual fraude na assinatura do requerente, 

aliando-se ainda, à confecção do laudo, que envolve a análise dos 

quesitos e consequentes respostas.

Note-se ainda, que no que concerne ao valor dos honorários periciais 

fixados, é cediço que não existe no ordenamento jurídico pátrio critérios 

objetivos para a fixação de honorários periciais, de forma que, para um 

arbitramento correto, é necessário que se observe o critério da 

razoabilidade, assegurando tanto a realização da perícia como uma justa 

remuneração ao perito, condizente com o trabalho a ser desempenhado.

Dessa forma, vislumbro que o montante outrora imposto está condizente 

com a realidade dos serviços a serem prestados pelo perito, cumprindo 

com a finalidade de remunerar com dignidade o trabalho do profissional, 

sem que acarrete enriquecimento ilícito do profissional técnico.

No mais, determino a intimação da parte requerida, para que no prazo de 

cinco dias, providencie o depósito dos honorários periciais.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 06 de Novembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 289850 Nr: 9399-50.2012.811.0002

 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: WELLINTON BARBOSA MIRACHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A OPERADORA DE TELEFONIA 

MÓVEL (CLARO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:MT 16.846/A

 Processo n.º 939950/2012. (Cód. 289850)

Vistos...

O autor não conformado com a R. Sentença de fls. 84vs, interpôs recurso 

de apelação aduzindo que não fora oportunizado ao mesmo se manifestar 

acerca dos documentos de fls. 62/73.

Sobreveio me os autos do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso com 

provimento parcial do recurso do autor.

Intimado as partes para apresentarem as provas que pretendem produzir 

a parte requerida quedou se inerte e o autor requerendo apenas o 

julgamento antecipado da lide conforme fls. 141.

No entanto ante a necessidade de perícia grafotécnica nomeio a como 

perito o Dr. Ruy de Souza Gonçalves, médico e perito grafotécnico, com 

endereço na Rua Érico Veríssimo, n.º 61, Parque Res. Santa Cruz, em 

Cuiabá-MT, fone 8123-6216 e e-mail rvitiligo@bol.com.br.

Às partes para indicação de quesitos e assistentes técnicos no prazo 

comum de cinco dias.

Apresentados os quesitos e assistentes técnicos, intime-se o Sr. Perito 

para apresentar proposta de honorários que deverão ser arcados pela 

requerido.

Desde já autorizo o Sr. Perito a fazer vista dos autos para análise dos 

documentos a serem periciados.

Feito o depósito, ao Sr. Perito para designar data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se da data respectiva as partes. Fixo o 

prazo de 30 dias para entrega do laudo pericial.

Juntando o laudo digam as partes em cinco dias e conclusos

 Intime-se.

Cumpra-se.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 392610 Nr: 6955-39.2015.811.0002

 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: WESLEY PATRICK RAMOS HOELSCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Processo n.º 695539/2015. (Cód.392610).

Vistos...

Trata-se de DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL/MATERIAL E PEDIDO DE TUTELA 

ACAUTELATÓRIA proposta por WESLEY PATRICK RAMOS HOELCHER em 

desfavor de CLARO AMERICEL S/A - CLARO CELULAR.

Em face do que consta as fls. 112/113 as partes comunicam a realização 

de acordo nos autos de Nº. 8039057-10.2017.811.0001 do 6º JEC – do 

Fórum da Comarca de Cuiabá –MT, sendo lá naquele processo pactuado a 

desistência dos autos nº 695539/2015.

A parte requerente manifestou as fls. 127 pela desistência do feito 

concordando com o requerido e requerendo a extinção e arquivamento 

com as baixas de estilo.

Diante do acima exposto DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA na forma do 

art. 487, III, “b” do NCPC.

Honorários advocatícios e custas processuais na forma convencionada.

Decorrido o prazo, e não havendo manifestação das partes, certifique-se 

e arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005205-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ESTELA DA SILVA (AUTOR(A))

H. S. C. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005205-14.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): HEVELYN SILVA CAMPOS DE ARRUDA, MARIA ESTELA DA 

SILVA RÉU: LOJAS AMERICANAS S.A. Vistos... Por não verificar a 

possibilidade de julgamento antecipado e levando-se em conta que as 

circunstâncias da causa presumem ser improvável a transação em 

audiência preliminar, pela economia e celeridade processuais passo ao 

saneamento do feito. Delimito que a prova deverá versar quanto à validade 
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do contrato que o autor não alega ter firmado com o réu, bem como, os 

danos morais que alega ter sofrido. Já apresentadas provas o autor pediu 

pela oitiva de testemunhas, e o réu pelo julgamento antecipado, o que 

desde já defiro. Consigno ainda, que este juízo ouvirá de ofício o 

depoimento das partes (CPC, art. 361, II). Diante disso, designo audiência 

de instrução e julgamento para 04/12/2018, às 17:00 horas. Consigno que, 

as partes deverão no prazo de 15 dias, juntar rol de testemunhas, sob 

pena de não serem intimadas e ouvidas por este juízo (CPC, art. 357, § 

4º). Caberá aos advogados das partes informarem ou intimar as 

testemunhas por eles arroladas do dia, da hora, e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455). Ao 

Ministério Público para manifestação. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002012-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DU BOM SUPERMERCADO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002012-54.2018.8.11.0002. 

Vistos etc. Considerando que a decisão do Id. 13370588 não fora 

cumprida, redesigno audiência de conciliação para o dia 14 de fevereiro 

de 2019, às 14h20min. Cumpra-se, com as advertências contidas na 

decisão inicial. Várzea Grande, 11 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004217-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCISIO FOLETTO PEREIRA OAB - MT0020686A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1004217-56.2018.8.11.0002. 

Vistos etc. Considerando que restou prejudicada a audiência de 

conciliação, tendo em vista que a parte requerida não fora citada, uma vez 

que o ARMP fora devolvido com a descrição “endereço insuficiente”, 

redesigno audiência de conciliação para o dia 14 de fevereiro de 2019, às 

14h40min. Intimem-se e cumpra-se, nos exatos termos da decisão inicial, 

DEVENDO SER EXPEDIDO MANDADO PARA CITAÇÃO DE PARTE 

REQUERIDA, no endereço constante no Id. 14967373. Várzea Grande, 11 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003376-32.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E B COSTA COMERCIO E SERVICOS - ME (REQUERENTE)

REFORSUL MANUTENCAO DE CARRINHOS PARA SUPERMERCADO LTDA 

- ME (REQUERENTE)

EDIMAR BENTO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS OAB - MT21617/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1003376-32.2016.8.11.0002. 

Vistos etc. Primeiramente, cumpra-se a última parte da decisão acostada 

no Id. 13799142, alterando a classe processual no sistema. Considerando 

que a audiência de conciliação não se realizou, tendo em vista a não 

devolução do AR, redesigno audiência de conciliação para o dia 14 de 

fevereiro de 2019, às 15h20min. Cumpra-se, fazendo constar as 

advertências contidas na decisão inicial. Várzea Grande, 11 de outubro de 

2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006350-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA MATO GROSSO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADESBAR ROSA DE ARAUJO OAB - MT21635/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006350-71.2018.8.11.0002. 

Vistos etc. Considerando que a decisão do Id. 1435011 não fora cumprida, 

redesigno audiência de conciliação para o dia 14 de fevereiro de 2019, às 

15h40min. Cumpra-se, com as advertências contidas na decisão inicial. 

Várzea Grande, 11 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006350-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA MATO GROSSO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADESBAR ROSA DE ARAUJO OAB - MT21635/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (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. 

1006350-71.2018.8.11.0002 Valor da causa: $70,103.98 ESPÉCIE: 

[SUSPENSÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA, ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, Defeito, nulidade ou 

anulação]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

CERAMICA MATO GROSSO LTDA - ME Endereço: BENEDITO FORTES, S/N, 

FREI HUGOLINO, NOSSA SRA LIVRAMENTO - MT - CEP: 78170-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Endereço: RUA GENERAL VALLE, 184, RUA MONOEL DOS SANTOS 

COIMBRA, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para comprovar a guia e o 

recolhimento das diligencias. VÁRZEA GRANDE, 8 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. 
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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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20021 Nr: 2177-51.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL VÁRZEA 

GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALONÇO DOS REIS - 

OAB:7370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:5.026/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA, 

CNPJ: 00961615000184. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: UMA SALA SOB O Nº 114 DO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL 

DE VÁRZEA GRANDE, SITO NA AV. CASTELO BRANCO, VÁRZEA 

GRANDE-MT, COM ÁREA REAL DE 52,92 M2; FRAÇÃO IDEAL DE 0,99%; 

FRENTE PARA O HALL E ELEVADORES; FUNDOS PARA O SUL; LADO 

DIREITO COM SALAS DE FINAL 2; LADO ESQUERDO COM AS SALAS DE 

FINAL 5. SITUA-SE NO DÉCIMO PRIMEIRO PAVIMENTO E CONTÉM WC E 

COPA, AVALIADO EM R$ 95.000,00 (NOVENTA E CINCO MIL REAIS), NOS 

TERMOS DO DOCUMENTO DE P. 463. AS PRAÇAS DE LEILÃO FORAM 

DESIGNADAS PARA OS DIAS 4 E 12 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14H00, 

NA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, 1447, BAIRRO GOIABEIRAS, CUIABÁ-MT. 

OS LEILOEIROS UTILIZARÃO O SÍTIO PARA LEILÃO ELETRÔNICO, 

PORTAL www.kleiberleiloes.com.br, LEILOEIRA OFICIAL LUZINETE 

MUSSA DE MORAES PEREIRA E LEILOEIRO RURAL ÁLVARO ANTONIO 

MUSSA PEREIRA.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, homologo o laudo de avaliação de 

fls. 463.2 – A teor do disposto no art. 844 do Novo Código de Processo 

Civil, a averbação da penhora recaída sobre bens imóveis é de encargo 

do exequente, mediante apresentação de certidão de interior teor do ato, 

no ofício imobiliário, independentemente de mandado judicial.3 – Deverá 

também o credor trazer matrícula atualizada do imóvel para posterior hasta 

pública. Prazo: 10 dias.4 – Cumprido o item “3”, e, em atendimento ao 

requerimento formulado pelo credor às fls. 468, determino a designação 

de datas para realização de praça judicial, devendo ser expedidos os 

respectivos editais, que deverão conter os requisitos ditados pela lei (CPC, 

art. 886) e haverão de ser publicados na forma do art. 887, § 1º e 3º e art. 

889, ambos do Código de Processo Civil.O leilão será presidido pelo 

leiloeiro oficial e desde logo, fixo a comissão do leiloeiro em 5% sobre o 

valor da arrematação, a ser paga pelo arrematante, não se incluindo no 

valor do lance, o que deverá ser informado previamente aos interessados. 

A esses atos as partes deverão ser cientificadas por intermédio de seu 

advogado ou, não o possuindo, pessoalmente (CPC, art. 889).Eventuais 

credores com garantia real ou com penhora anteriormente averbada, que 

não sejam de qualquer modo parte na execução, haverão de ser 

intimados, pessoalmente e por mandado, ao menos 05 (cinco) dias antes 

da primeira praça (CPC, art. 889, V).5 - Intimem-se e cumpra-se, com as 

providências necessária.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Célia Regina Brandão 

Conte, digitei.

Resumo da Inicial: CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL VÁRZEA 

GRANDE MOVE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DE 

SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA.

Várzea Grande, 06 de novembro de 2018

Jussara da Silva Cezer Titon Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268056 Nr: 14728-77.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS, MARTA 

JATCZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIDIR MARAFÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AIDIR MARAFÃO, Rg: NADA CONSTA, 

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$ 547,44 (Quinhentos e quarenta e sete reais e 

quarenta e quatro 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, 07 de novembro de 2018

Veridiana Chueiri Pompeu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 221281 Nr: 1495-81.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE LEITE DE ACCACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - 

OAB:8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELA EMPRESA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 57888 Nr: 3738-08.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIMENTO TOCANTINS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR CAETANO DE SOUZA, LC ALMEIDA 

PEQUENO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Cardi Filho - OAB:MT 

3.584-A, USIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:OAB/MT 3150-A, 

VINÍCIO MOREIRA DA SILVA FILHO - OAB:9878-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 425492 Nr: 24877-93.2015.811.0002

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDIR SOARES MASSAFRA, MARLENE CASTAGNA 

MASSAFRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI NUNES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO LOPES MOREIRA - 

OAB:19839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELA EMPRESA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 297011 Nr: 17398-54.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO LOTE 01 DA QUADRA 10 DO 

LOTEAMENTO TERRA NOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:OAB-MT 727

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. EDSON 

HENRIQUE DE PAULA, OAB-MT 7182, PARA QUE, NO PRAZO LEGAL, 

JUNTE AOS AUTOS COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA 

PARA O SR. OF. DE JUSTIÇA, MEDIANTE GUIA A SER EMITIDA NO SITIO 

DE TJMT, EM CONSONÂNCIA COM O R. DESP. PUBLICADO NO DJE Nº 

10349.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 297011 Nr: 17398-54.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO LOTE 01 DA QUADRA 10 DO 

LOTEAMENTO TERRA NOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:OAB-MT 727

 RENOVO A PUBLICAÇÃO DA R. DECISÃO DE P. 83: "Vistos, etc. (...) 

CHAMO O FEITO À ORDEM e faço as seguintes deliberações: 1.DECLARO 

NULA a citação concretizada à fl. 41, bem como todos os atos a 

sucederam. 2.Deixo de arbitrar honorários em favor do patrono de 

Regiane Aparecida Campos, uma vez que o autor pugnou pela anulação 

dos atos antes de seu comparecimento no feito. 3.Intime-se o advogado 

Moacir Almeida Freitas da presente decisão. 4.Preclusa a decisão, 

DETERMINO que seja retificada a capa dos autos e registros do Sistema 

Apolo para constar no polo passivo apenas “Ocupante do Lote 01 da 

quadra 10 do Loteamento Terra Nova”. 5.Expeça-se mandado para citação 

do ocupante do Lote 01 da quadra 10 do Loteamento Terra Nova, devendo 

este ser citado com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 29 de 

janeiro de 2019, às 15h00min constando que a peça contestatória deverá 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC).6.Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. 7.Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 301845 Nr: 22609-71.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GP Catarinense Comércio, Importação e Exportação 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAN DE OLIVEIRA SIQUEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELAINE DA SILVA STOCK - 

OAB:66980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 388674 Nr: 4534-76.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STYLLE FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

EDMUNDO DA COSTA MARQUES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADECENTER MÓVEIS E INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA, PEDRO CELSO DE MOURA, LEIDE FÁTIMA FIRMINO DE 

MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOHAMED ALI HAMMOUD - 

OAB:11.184/MT, SAMIR HAMMOUD - OAB:5265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a publicação do R. Desp. no DJE 10343 publicado em 

24.9.2018, RENOVO A INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DOS ADVS. 

SAMIR HAMMOUD E MOHAMED ALI HAMMOUD , OAB-MT 5265 E 11184, 

RESPECTIVMENTE, PARA QUE, NO PRAZO LEGAL, JUNTEM AOS AUTOS 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO SR. OF. DE JUSTIÇA 

(2 (DOIS) SÓCIOS), ATRAVÉS DE GUIA A SER EMITIDA NO SÍTIO DO 

TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 279402 Nr: 23167-77.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉLIO GONÇALVES DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTO NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ALVES CUNHA - 

OAB:OAB-MT 20.287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 247786 Nr: 7534-60.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGRASSENSE 

-UNUVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONIKE RAFAELY DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, PEDRO PAULO PEIIXOTO DA S JUNIOR - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 387876 Nr: 4003-87.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA MARA BORGERT BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAIS - OAB:8548, LUCIANE ROSA DE SOUZA - OAB:15779/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE WALTER FEREIRA 

JUNIOR - OAB:152.165

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 306/380 apresentado pela 

requerida, foi interposto no prazo legal, bem como encaminho intimação ao 

requerente para ofertar as contrarrazões, no prazo de 15 dias em 

conformidade com a Legislação processual. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli
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 Cod. Proc.: 206656 Nr: 2641-94.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

REDE/CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIARROZ COM. DE CEREAIS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELA EMPRESA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação das Partes

 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

 Vistos etc.

Considerando que a audiência designada às fls. 96, tem por finalidade 

somente a inquirição da testemunha arrolada pela parte autora, Sra. 

Regina Celia Diniz Alves Rodrigues, e, tendo em vista que esta não foi 

localizada a fim de proceder a sua intimação para comparecimento ao ato 

(certidão de fls. 105), hei por bem redesignar o presente ato para o dia 26 

de fevereiro de 2019, às 15h00min.

 Intime-se a parte autora para que informe em tempo hábil a localização 

exata do endereço da testemunha para que se obtenha êxito na sua 

intimação e/ou traga a testemunha independentemente de intimação. 

Prazo: 10 dias.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 443137 Nr: 8416-12.2016.811.0002

 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: CEZAR ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:OABMT15025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Certifico que a parte Requerida apresentou o Recurso de Apelação da fls. 

84/88 TEMPESTIVAMENTE conforme certidão de publicação da fls. 83. Em 

sendo assim, intima-se a parte Requerente para Contrarrazoar no prazo 

de 15 dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 234072 Nr: 14123-05.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBEIRO S/A COMÉRCIO DE PNEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIRES ANDRE MATHEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ALBERTO RODRIGUES - 

OAB:20906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007031-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNNO SANTOS ZANATTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT0009098A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007031-75.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): BRUNNO SANTOS ZANATTA RÉU: BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Vistos. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais proposta por 

BRUNO DOS SANTOS ZANATTA em desfavor de BANCO CRUZEIRO DO 

SUL S.A. Aduz que, é servidor público e começou a observar em seu 

holerite descontos indevidos do salário mensal, e ao solicitar informações 

junto à Secretaria de Administração do Estado, constatou que foram 

contraídos dois empréstimos com o requerido. O primeiro, em 26/11/2016, 

no valor de R$9.283,75 (nove mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte e 

cinco centavos), que gerou 25 (vinte e cinco) parcelas de R$ 371,35 

(trezentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos), e outro no valor 

de R$ 3.455,52 (três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e 

dois centavos) que gerou 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 143,98 

(cento e quarenta e três reais e noventa e oito centavos). Sustenta que, 

não realizou os referidos empréstimos cobrados pela requerida, que teve 

conhecimento do referido empréstimo através dos descontos que 

iniciaram em Abril de 2017, e se tivesse realizado os descontos deveriam 

ter sido realizados a partir de dezembro de 2016, o que não aconteceu. 

Afirma que, tentou solucionar o impasse de forma amigável com o 

requerido, mas mão obteve êxito. Assim, pugnou pela concessão de tutela 

antecipada para determinar que a requerido cesse as cobranças no seu 

salário imediatamente até decisão final. Pediu, ainda, pela inversão do 

ônus da prova e pela concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Determinada a emenda à inicial (id. 12231265), o autor apresentou 

emenda (id. 12231286). É o relato. Fundamento e decido. Inicialmente, 

recebo à emenda à inicial, pois satisfatória. Concedo ao autor os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e 99 do CPC. 

Dito isso procedo com a análise do pedido de Tutela de Urgência. Pois 

bem. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Visa o autor a 

suspensão dos descontos em seus proventos por parte do requerido, 

pois afirma serem indevidos, uma vez que não contratou empréstimos 

junto ao requerido. Da apreciação dos autos verifica-se que os requisitos 

supramencionados não restaram evidentes no caso. Isso porque, da 

análise da ficha financeira juntada pelo autor é possível constatar que, 

desde janeiro de 2015, vem sendo descontado do seu salário a 

importância de R$515,33 (quinhentos e quinze reais e trinta e três 

centavos) a título de consignação do Banco Cruzeiro do Sul, ora requerido 

(id. 9865619). Note-se que, o mencionado valor corresponde à soma dos 

valores que o autor reputa serem indevidos (R$371,35 + R$143,98), sendo 

provável que as parcelas, embora fracionadas, tratem-se do mesmo 

empréstimo consignado que, diferentemente do mencionado na exordial, 

vem sendo debitado no salário do requerente desde o início de 2015. 

Consigna-se que, embora referida parcela não tenha sido debitada nos 

meses de janeiro a março de 2017, o autor não fez qualquer menção à 

empréstimo junto à instituição ré ou que este tenha cessado nos meses 

anteriores. Ademais, conquanto o autor mencione que os débitos em 

discussão referem-se a dois empréstimos junto ao requerido, o “primeiro 

na data de 26/11/2016 no valor de R$ 9.283,75 (nove mil, duzentos e 

oitenta e três reais e vinte e cinco centavos), que gerou 25 (vinte e cinco) 

parcelas de R$ 371,35 (trezentos e setenta e um reais e trinta e cinco 

centavos), e outro no valor de R$ 3.455,52 (três mil, quatrocentos e 

cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos) que gerou 24 (vinte e 

quatro) parcelas de R$ 143,98 (cento e quarenta e três reais e noventa e 

oito centavos)”, não juntou qualquer documento para comprovar o 

alegado. De tal modo, os fatos supramencionados indicam a ausência de 

verossimilhança das alegações bem como do perigo de dano, o que 

impede a concessão do pedido de tutela urgência. Ante o exposto, e por 

tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de concessão da 

tutela de urgência pleiteado pela parte autora. Cite-se/ intime-se o réu, com 
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antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de 

conciliação que designo para o dia 7 de fevereiro de 2019, às 15h20, 

constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias após a realização do ato, sob pena de aplicação da 

confissão e da revelia, no que for cabível (artigo 335, inciso I, CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes 

do art. 98 e 99 do CPC. Defiro o pedido de inversão do ônus da provada, 

eis que evidenciada a relação consumerista e a hipossuficiência do autor 

em relação à ré, nos termos do art. 6º. VIII, do CDC, determino que o banco 

réu junte a cópia dos contratos que deram origem na dívida em discussão, 

no prazo da defesa. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. 

Várzea Grande, 29 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007211-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR CEZARIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Soraya Maranhão Bagio OAB - MT8079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007211-91.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): VALDIR CEZARIO DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO SA 

Vistos. Cuida-se de Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c 

Reparação por Danos Morais e Materiais proposta por VALDIR CEZÁRIO 

DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Aduz que, em 

meados de fevereiro de 2014, por estar em dificuldades financeiras 

procurou sua agência bancaria para ver a possibilidade de obter crédito e, 

ao ser informado da possibilidade dos juros cobrados serem menores com 

a existência de bens dados em garantia, forneceu o documento do seu 

veículo (Wolksvagem, Modelo Polo Sedan 1.6 Confort, Cor Prata, Ano 

2010/2010, Placa NJT 170) para a realização da simulação. Afirma que, 

por não concordar com os juros cobrados não efetivou o empréstimo, nem 

assinou qualquer documento/contrato com o requerido. Ocorre que, ao 

procurar CIRETRAN/MT para efetuar o pagamento de IPVA/Licenciamento, 

constatou que o veículo estava alienado em favor do requerido e a 

propriedade de seu veículo tinha sido transferida para a sua empresa 

individual, bem como está sendo cobrado uma taxa de R$824,00 

(oitocentos e vinte e quatro reais). Sustenta que, procurou sua agência 

para resolver o problema, sendo-lhe concedido cópia da procuração do 

Banco com a assinatura de pedido de desalienação, mas todas as 

tentativas foram infrutíferas, fato que lhe vem causando prejuízos pois 

está impossibilitado de vender o carro. Assim, requer a concessão de 

liminar para determinar que a requerida proceda a baixa no gravame 

incidente no seu veículo e efetue os pagamento das taxas e encargos 

necessários para que o veículo volte a ser de propriedade do autor, sob 

pena de multa diária. Pugna pelos benefícios da justiça gratuita e pela 

inversão do ônus da prova. O processo foi distribuído para a Vara 

Especializada em Direito Bancário que declinou da competência (id. 

12011012). Os autos vieram conclusos para decisão. Fundamento e 

decido. Pois bem. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos 

termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Visa o autor a imediata 

retirada do gravame do seu veículo, sob o fundamento de que foi realizado 

de forma indevida, uma vez que não contratou empréstimos junto ao 

requerido. Da apreciação dos autos verifica-se que os requisitos 

supramencionados não restaram evidentes no caso. No caso, constata-se 

que o requerido forneceu requerimento para cancelamento de gravame ao 

autor, datado de abril de 2017 (Id. 9953839 - Pág. 2), com o qual, em tese, 

o autor conseguiria dar baixa no gravame. Todavia, embora o autor alegue 

não ter conseguido cancelar a restrição financeira, não comprovou ter 

tentado, posto que em nenhum dos documentos juntados há indicação de 

que foi protocolado junto ao formulado requerimento junto ao Órgão de 

Trânsito, fato que compromete a verossimilhança das alegações e o 

perigo de dano. De outro norte, no caso, verifica-se o perigo da 

irreversibilidade da medida, posto que o autor pretende a exclusão da 

restrição financeira para dispor do bem, fato que compromete a garantia 

da instrução financeira, caso fique demonstrado a existência de alienação 

fiduciária. De outro norte, mostra-se incabível a concessão do pleito nos 

termos postos na atual fase do feito, porque invariavelmente acarretaria o 

esgotamento do mérito sem a devida oportunidade de exercício do 

contraditório e da ampla defesa, violando o disposto no artigo 5º, incisos 

LIV e LV, da Constituição Federal. Ante o exposto, e por tudo mais que 

dos autos consta, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência 

pleiteado pela parte autora. Concedo à parte autora os benefícios da 

assistência judiciária, nos moldes do art. 98, do CPC. Cite-se/ intime-se o 

réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em 

audiência de conciliação que designo para o dia 7 de fevereiro de 2019, 

às 16horas, constando que a peça contestatória deverá ser apresentada 

no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato, sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (artigo 335, inciso I, 

CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 29 de 

outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002561-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANY APARECIDA DE MORAES ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Antonio Eduardo Costa e Silva OAB - MT13752/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOATAN APARECIDO MORAES ALMEIDA (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002561-44.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SILVANY APARECIDA DE MORAES ALMEIDA REQUERIDO: 

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Vistos. Cite-se/intime-se a parte 

requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer 

em audiência de conciliação que designo para o dia 7 de fevereiro de 

2019, às 17horas constando que a peça contestatória deverá ser 

apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato, sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (artigo 

335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, 

§8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para 

que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à 

contestação (art. 351, CPC). Concedo à parte autora os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 29 

de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001529-92.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CENE ROSARIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT0010092A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A 

(ADVOGADO(A))

MARCOS DE MORAES GOMES (PERITO / INTÉRPRETE)

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

CLAUDIA BRUNO LEMOS OAB - MT0012355A (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 27/11/2018, às 14h30min, na Rua 

Mirassol – Esquina com a Rua Oriente Tenuta, Quadra 05, n. 08, bairro: 

Consil, Cuiabá/MT. Ponto Referência: Sobrado branco próximo a 

Administradora ATTENTO. (Dr. Marcos de Moraes Gomes, Telefone: (65) 9 

9946-4649). Deverá o periciado levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares que, porventura, possam ser úteis à confecção 

do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1007734-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACIANE GONCALINA DE CAMPOS CURADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL GONCALO DE MAGALHAES OAB - MT0012087S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

João Arcelino Caldato (RÉU)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, apresentar o RESUMO da inicial (em formato word) para o email 

vg.3civel@tjmt.jus.br, para expedição de edital de citação, devendo 

comunicar tal providência nos autos.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009942-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAO DA CASA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GENEROS 

ALIMENTICIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI OAB - MT0006624A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.M.DE ALMEIDA & G.C.ALMEIDA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009942-26.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

PAO DA CASA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GENEROS 

ALIMENTICIOS LTDA RÉU: M.M.DE ALMEIDA & G.C.ALMEIDA LTDA - ME 

Vistos etc. Considerando o que dispõe o art. 700, §2°, I, do CPC, venha a 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, instruir a petição inicial com o 

demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, sob 

pena de indeferimento (art. 700, §4° CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005682-71.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TITAN OPTICA E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

LUCIA FATIMA MANENTI NOVELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT0015329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

VRG LINHAS ÁEREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO(A))

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FRANCIELE MARCOMIN DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes a respeito da designação da 

audiência visando a inquirição da testemunha Franciele Marcomin dos 

Santos Peres, cujo ato foi agendado para o dia 29/11/2018, às 14h30, a 

ser realizada no Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Foz do Iguaçu-PR, 

devendo o advogado adotar as providências do art. 455 do CPC, caput, 

tudo nos termos do ofício de ID 16422950. Julio Alfredo Prediger Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008460-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA BRIGIDA CARDOZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT0004747A (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT0011495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008460-77.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

CELINA BRIGIDA CARDOZO EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos, etc. CELINA BRIGIDA CARDOZO promove a presente ação de 

liquidação de sentença em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL S/A, 

alegando, em síntese, que desembolsou o valor de R$ 11.884,75 (onze mil 

oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) referente a 

adesão à rede Telexfree e consequente aquisição de 05 (cinco) contas 

AD Central Family. Aduz que em virtude da sentença prolatada nos autos 

de ação civil pública n. 0800224-44.2013.8.1.0001 em trâmite no Juízo da 

2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC, promove a presente ação a 

fim de conferir liquidez ao seu crédito, sendo, portanto, necessária à 

apuração do valor devido para cobrança judicial. Ao final pugna pela 

procedência com a declaração de crédito em seu favor. Com a inicial 

vieram documentos. Determinada a emenda da inicial, a parte autora 

atendeu o chamado nos ids. 11107879, 11107897, 13154995 e 13155104. 

No id. 13260859 foi determinada a citação para contestar o presente feito. 

Devidamente citada (id. 14191229), a requerida se manteve silente, não 

apresentando qualquer espécie de resposta. Em seguida a parte autora 

comprovou o pagamento das demais custas processuais (id. 15884295). 

Os autos vieram conclusos. É o necessário. Decido. Inicialmente, cumpre 

anotar que a hipótese em apreço é caso que comporta o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do inciso II, do art. 355, do Código de 

Processo Civil, pois a prova documental já é suficiente para a formação do 

meu convencimento. A empresa requerida apesar de devidamente citada 

não apresentou contestação. Dessa forma, incide o ônus da revelia, com 

a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, nos 

termos do art. 344 do CPC. Sobre o assunto: “Na liquidação pelo 

procedimento comum, o demandante indica expressamente em sua peça 

inaugural – petição inicial ou requerimento – quais os fatos que pretende 

provar como verdadeiros para chegar à fixação do quantum debeatur, de 

forma que a ausência de defesa do demandado, configura sua revelia e, 

ainda, mais importante, a geração de presunção de que os fatos que o 

demandante pretendia provar são verdadeiros”[1]. Outrossim, esclarece o 

artigo 373, do Código de Processo Civil, que o ônus da prova incumbe: “I - 

ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 

Nesse ensejo, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem: “o art. 373, caput, 

CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de 

fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato 

constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As 

partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A 

atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira 

fixa pela nossa legislação”. Logo, ao demandante, é necessária 

apresentação da prova pertinente às alegações, e ao requerido os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Ressalta-se que 

o caso em questão não trata de fato notório, que dispensa prova para que 
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seja aceito como verdadeiro. Por força da revelia, incumbe-se 

exclusivamente a este juízo avaliar se os fatos narrados nos autos 

condizem às consequências jurídicas descritas e pretendidas pela parte 

requerente, analisando a viabilidade do direito deduzido e o conjunto 

probatório constante, porquanto a presunção de veracidade é relativa, 

podendo sucumbir diante de outras circunstâncias dos autos. Pois bem, o 

objetivo da liquidação é 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.[2] De fato, a ação de 

liquidação de sentença somente tem lugar quando o título executivo 

(sentença condenatória proferida em processo de conhecimento) for 

ilíquido. Sem a liquidação daquela sentença, ao título faltará o requisito da 

liquidez, o que lhe retiraria a condição de título executivo, pois, segundo o 

art. 783/CPC, aquele será sempre líquido, certo e exigível. A liquidez será 

alcançada, se ilíquida a sentença de conhecimento, mediante a ação de 

liquidação de sentença.[3] Volvendo os olhos para o caso versando, 

verifico que a parte autora logrou êxito em comprovar a liquidez do seu 

crédito por meio dos boletos e comprovantes de pagamentos juntados no 

id. 10652396, que evidenciam a relação jurídica existente entre as partes e 

a perda patrimonial da parte autora em benefício da empresa requerida. 

Portanto, tenho como devidamente constituído o quantum debeatur aqui 

pretendido, não havendo nos autos qualquer fato impeditivo, modificativo 

ou restritivo do direito postulado na petição inicial, mormente porque a 

requerida deixou de alegar e/ou produzir provas que pudessem 

desconstituir o alegado crédito. Posto isso, julgo procedente o pedido 

inicial para o fim de DECLARAR como quantum debeatur a importância de 

R$ 11.884,75 (onze mil oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e 

cinco centavos), a ser corrigida na forma estabelecida na sentença 

prolatada nos autos de ação civil pública n. 0800224-44.2013.8.1.0001 em 

trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC, qual seja, 

deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo 

pagamento do Fundo de Caução Retornável e dos Kis AdCentral ou 

AdCentral Famile, conforme o caso e acrescido de juros legais de 1% ao 

mês desde a citação em 29/07/2013. Em consequência, resolvo o mérito, 

com fundamento no art. 487, I do CPC. Condenado a parte requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, e honorários 

advocatícios, estes que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos 

do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil. Após, decorrido o prazo 

recursal, prossiga-se o feito na forma de execução por quantia certa 

contra devedor solvente. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] NEVES, 

Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9ª ed. 

Salvador: JusPodivm. p. 874. [2] DIDIER JR, Fredie. e Sarno Braga ,Paula e 

Oliveira ,Rafael. Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2. 1° Ed. Salvador: 

Juspodovim, 2007. [3] NERY JR, Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade. 

Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 10ª Ed. 

São Paulo: RT, 2007.

Intimação Classe: CNJ-138 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Número: 1008045-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERMENSON FEITOSA DE JESUS (EMBARGANTE)

LUCILENE GONCALVES FEITOSA DE JESUS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO(A))

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN CARLOS DE OLIVEIRA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0015433A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008045-94.2017.8.11.0002. EMBARGANTE: 

ERMENSON FEITOSA DE JESUS, LUCILENE GONCALVES FEITOSA DE 

JESUS EMBARGADO: IVAN CARLOS DE OLIVEIRA Vistos, etc. Trata-se 

de embargos à execução movido por Emerson Feitosa de Jesus e Lucilene 

Gonçalves Feitosa de Jesus, em desfavor de Ivan Carlos de Oliveira, 

alegando a inexigibilidade do título executivo, a ocorrência de vício de 

consentimento (coação) dos embargantes ao assinar o Contrato Particular 

de Compra e Venda de Imóvel juntado nos autos em associado nº 

1002394-81.2017.8.11.0002, a existência de prática de agiotagem pelo 

embargado bem como a ocorrência de pagamento pelo primeiro 

embargante através da prestação de serviço consistente na construção 

de um conjunto de quitinetes no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil 

reais). Os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo (id. 

10815990) Em seguida o embargado apresentou impugnação (id. 

12388138), pugnando pelo julgamento improcedente dos presentes 

embargos. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. Da 

análise detida da pretensão contida na petição inicial vislumbro que os 

requisitos da tutela jurisdicional almejada deixaram de ser preenchidos, o 

que leva a extinção dos presentes embargos à execução, por falta de 

interesse processual. Isso porque, na presente ocasião julguei extinto o 

processo de execução de título extrajudicial associado (nº 

1002394-81.2017.8.11.0002), diante da ausência de exigibilidade do título 

executivo. Diante deste cenário, fica evidenciada a perda superveniente 

do objeto dos presentes embargos, uma vez que inexiste execução a 

embasa-lo. Certo, ainda, que os embargos à execução são meio de 

oposição à execução e devem tramitar por dependência ao processo de 

execução, consoante disposição do art. 914, §1º do CPC, de modo que 

inexistindo ação executiva, descabido o trâmite dos embargos. Dessa 

forma, ante a manifesta falta de interesse processual para o manejo da 

presente lide, haja vista a extinção da execução, a sua extinção também é 

medida que se impõe. Com estas considerações, verifico a falta de 

interesse processual superveniente, pela perda do objeto, motivo pelo qual 

julgo extinto a presente demanda, sem julgamento de mérito, nos termos do 

art. 485, inc. IV, do CPC. Condeno a parte embargante ao pagamento de 

custas e despesas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), ante a natureza da causa, que não exigiu 

dilação probatória, do grau do zelo dos trabalhos profissionais, do local da 

prestação dos serviços e do tempo despendido (CPC - §8º, art. 85), cuja 

exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita. 

Transitado em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. Às 

providencias necessárias. Às providencias necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005703-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FREIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (RÉU)

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT0018002S (ADVOGADO(A))

Ademar Santana Franco OAB - MT0004255A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCIANE PREVEDELLO CURVO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005703-13.2017.8.11.0002. AUTOR: 

EDUARDO FREIRE RÉU: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, 

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I, SISTEMA FACIL, 

INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA Vistos, 

etc. Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, 

ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Da 

preliminar de ilegitimidade passiva Narra a requerida RODOBENS ser parte 

ilegítima para figurar no polo passivo da lide, sob o fundamento de que o 

contrato de compra e venda que tem por objeto a unidade residencial 

litigiosa foi firmado entre o autor e a requerida Sistema Fácil, Incorporadora 

Imobiliária – Várzea Grande SPE Ltda., não fazendo a contestante parte 

dessa relação jurídica e não possuindo qualquer obrigação ou 

responsabilidade decorrente deste contrato que justifique sua 

permanência no polo passivo da lide. Pois bem, a despeito das alegações 
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da requerida Rodobens, é fato público e notório que ela e a requerida 

Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Várzea Grande – SPE LTDA. 

pertencem ao mesmo grupo econômico, tanto que estão sediadas no 

mesmo endereço (id. 10426668 e 10426687) e apresentaram defesa em 

conjunto, portanto representam os mesmos interesses e agem como 

integrantes das relações de consumo que tem por objeto a venda de 

unidades residenciais. Ademais, conquanto a Rodobens não figure 

expressamente no contrato de compra e venda firmado com o autor, certo 

é que ela faz parte dessa relação jurídica, mormente porque os 

documentos que instruem a inicial indicam sua atuação em conjunto com a 

requerida Sistema Fácil e isso se extrai do “termo de entrega do imóvel” e 

da “ordem de serviço” que informa os problemas descritos no imóvel nos 

quais constam o timbre da empresa Rodobens (id. 9184732 e 9184704). 

Outrossim, os e-mails colacionados nos ids. 9184472, 9184502 e 9184523 

indicam que as tratativas para solucionar o impasse foram travadas com a 

requerida Rodobens, calhando na espécie a aplicação da teoria da 

aparência, ante a demonstração de que ambas as requeridas compõem o 

mesmo grupo econômico. A esse propósito: “APELAÇÕES CÍVEIS. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA 

PÚBLICA. Preliminar de ilegitimidade passiva. Afastamento. Teoria da 

Aparência. Embora o contrato tenha sido assinado com Sistema Fácil, 

Incorporadora Imobiliária - Porto Alegre I SPE Ltda, e não com a 

demandada, não se pode exigir do consumidor que distinga as duas 

pessoas jurídicas, quando na documentação, inclusive e-mails e resposta 

à notificação extrajudicial consta o nome da Rodobens Negócios 

Imobiliários, a qual faz parte do mesmo grupo econômico, conforme por ela 

reconhecido. (...)” (Apelação Cível Nº 70076274331, Décima Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago 

Saraiva, Julgado em 26/04/2018) De mais a mais, o Código de Defesa do 

Consumidor (arts. 7º, 25, §1º) estabelece a responsabilidade solidária de 

todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou 

serviço contratado, sendo evidente, portanto a legitimidade de ambas as 

requeridas para responderem pelos alegados danos sofridos pelo 

consumidor. Deste modo, rejeito a preliminar em apreciação. Da preliminar 

de decadência e da prescrição Afirmam as requeridas a ocorrência da 

decadência, pois tratando o imóvel de produto durável competia ao autor 

ter reclamado dentro do prazo de 90 dias, contados a partir do 

recebimento do imóvel, com base no artigo 26, inciso II, do CDC. 

Sustentam, também, que a pretensão do autor estaria fulminada pela 

prescrição, pois o prazo para postular os pedidos descritos na inicial se 

iniciou em 20.10.2010, quando da entrega da posse do imóvel, findando 

em 20.10.2013, de acordo com o art. 206, § 3º, V, do Código Civil (03 

anos). Pois bem, a pretensão da parte autora alicerça-se em duas 

vertentes: uma destinada a obrigar/compelir as requeridas a promoverem 

os reparos necessários do imóvel a fim de sanar os problemas de 

infiltração e a outra reparação indenizatória a título de dano moral. Com 

efeito, no tocante a primeira hipótese aplica-se o prazo decadencial de 90 

(noventa) dias previsto no artigo 26, inciso II, § 1º do CDC quando se tratar 

de vícios aparentes e de fácil constatação, contados da entrega efetiva 

do bem ou, em caso de defeitos ocultos, a partir do momento em que se 

evidenciar o vício, conforme artigo 26, inciso II, § 3º do CDC. No caso 

concreto, os defeitos apontados no imóvel são ocultos, pois não poderiam 

ser constatados facilmente pelo autor à vista da necessidade da 

ocorrência de um evento da natureza (chuva). Somente com o início do 

período chuvoso é que o autor pôde constatar o defeito do imóvel e isso 

certamente se deu entre os meses de novembro e dezembro de 2010, 

motivando, assim, a primeira reclamação datada de 13.01.2011 (fl. id. 

918474), a qual atende o prazo de 90 dias exigido pela lei. Esta primeira 

reclamação obstou a fluência do prazo decadencial, a teor do inciso I, § 

2º, do art. 26, do CDC, que somente retornaria o curso quando houvesse 

resposta negativa das requeridas, que deveria ser transmitida de forma 

inequívoca, resposta esta que não se vislumbra na espécie, já que ficou o 

autor aguardando o retorno das obras no imóvel, segundo se extrai do 

e-mail colacionado no id. 9184523. Assim, a parte autora não decaiu do 

seu direito de exigir a reexecução dos serviços necessários a reparação 

do imóvel. Por consequência, não há que se aplicar prazo prescricional à 

respectiva pretensão, diante da impossibilidade de aplicação de ambos os 

institutos para o mesmo fato. No que diz respeito ao prazo prescricional do 

pedido indenizatório, é de ser aplicado à regra geral do Código Civil que 

prevê o prazo de 10 anos, porquanto o Código de Defesa do Consumidor 

não traz regramento específico ao caso. Assim, tem-se a sua inocorrência 

na espécie, pois não se operou o prazo de dez anos entre a data do 

evento danoso (novembro/2010) e a propositura da presente ação 

(julho/2017). Outrossim, a matéria aqui discutida, tanto quanto ao prazo 

decadencial como prescricional, foi objeto de análise pelo Superior 

Tribunal de Justiça, cujo entendimento esposado pela corte superior se 

amolda perfeitamente ao presente caso. In verbis: “DIREITO CIVIL E DO 

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA 

E VENDA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. 

FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. (...). 

PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO 

DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. (...) 2. É de 90 (noventa) dias o 

prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil 

constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega 

do bem (art. 26, II e § 1º, do CDC). 3. No referido prazo decadencial, pode 

o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, 

a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia 

paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro 

direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as 

denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas. 4. Quando, 

porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de 

ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há 

incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, 

sujeita-se a prazo de prescrição. 5. À falta de prazo específico no CDC 

que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, 

deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual 

corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada 

ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a 

ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra"). 6. 

Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp 1717160/DF, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 

26/03/2018) Deste modo, rejeito as preliminares em análise. Da preliminar 

de falta de interesse de agir Afirma a parte requerida que o autor não 

comprovou que realmente sofreu algum prejuízo ou constrangimento pelos 

supostos danos na unidade residencial, de modo que lhe falta interesse de 

agir para o maneja da presente ação. Pois bem, o interesse de agir 

consiste na necessidade de demonstração pelo demandante de que a 

pretensão pleiteada é útil para garantir o direito disputado e de que sem 

ela, este direito pode acabar se perdendo. Nessa perspectiva, verifico que 

para o autor salvaguardar a pretensão indenizatória alegada na inicial se 

afigura necessário a propositura da presente ação. Logo, possui legítimo 

interesse para o manejo desta ação. Ademais, vejo que a matéria 

aventada pelas requeridas no tocante à ausência de comprovação de 

prejuízo ou constrangimento é afeta ao próprio mérito da ação, pois 

apenas com a instrução dos autos será possível averiguar se as 

requeridas realmente ofenderam o autor configurando o alegado dano 

moral. Assim, pelo princípio da asserção, a análise das condições da 

ação, em que está incluída o interesse de agir, deve se resumir a apreciar 

os fundamentos constantes da inicial, deixando para o mérito tudo aquilo 

que, como no caso judicializado, dependa do acervo probatório. Deste 

modo, remeto tal assertiva como questão do mérito, eis que esta preliminar 

confunde-se inquestionavelmente com o objeto da lide, que será 

examinada quando da prolação da sentença. Dos pontos controvertidos 

De acordo com os autos e da natureza da ação, fixo os seguintes pontos 

controvertidos: a) se o imóvel descrito na inicial apresenta defeitos; b) em 

caso positivo, se os defeitos apontados no imóvel são originários de 

construção ou de outra causa, tal como má conservação ou ampliação do 

bem; c) quais os valores a serem despendidos para sanarem os eventuais 

defeitos; d) o dever das requeridas de promover o conserto dos defeitos 

eventualmente existentes no imóvel; e) se os fatos ensejaram dano moral 

e o seu quantum. Das provas Assim, ante a controvérsia instalada 

entendo ser de extrema relevância a produção de prova técnica. Isso 

porque, não há como apurar eventuais defeitos do imóvel e sua origem por 

meio da simples oitiva de testemunha, pois o caso exige especialidade 

técnica. Sobre esse enfoque, a determinação de perícia não deve ser 

considerada uma postura procrastinatória deste Juízo, mas si, providência 

que visa apenas assegurar o devido processo legal na sua dimensão 

substancial. Sendo assim, nomeio como perita a engenheira civil Marciane 

Prevedello Curvo, que poderá ser encontrada na Rua das Imbuias, n. 74, 

Condomínio Alphavil le, Cuiabá, Cep: 78010-360; e-mail : 

marcianepc@hotmail.com e marcineabenc@brturbo.com.br; FONE: 3619 
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5650 e 8414 4141, a qual deverá ser intimada para que tome ciência 

acerca da sua nomeação. Considerando que a perícia foi requerida por 

ambas as partes (id. 11148559 e 12634931), os honorários periciais serão 

rateados entre as partes (art. 95, caput, do CPC). Intime a perita para 

eventualmente aceitar a nomeação, consignando que no prazo de 05 dias 

deverá informar o valor dos honorários que entende devido (art. 465, § 2º, 

inciso I, CPC). Apresentada a proposta de honorários, intimem-se as 

partes para se manifestar sobre ela no prazo de 05 dias (art. 465, § 3º, 

CPC). Fixados os honorários, intimem-se as partes para depositar o valor 

dos honorários (art. 95, do CPC), liberando-se 50% (cinquenta por cento) 

nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os 

50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do 

respectivo laudo e depois de prestados todos os esclarecimentos 

necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, CPC). Venham as partes, no prazo de 

15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos 

(art. 465, II e III, CPC). Com o aceite da incumbência pericial, intime-se o 

perito com cópia dos quesitos das partes para a designação da data da 

perícia, da qual deverá as partes e eventuais assistes técnicos serem 

intimados para o devido acompanhamento, com antecedência mínima de 05 

dias. Instalada que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

apresentação do laudo na Secretaria do Juízo, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC quando da elaboração do 

laudo, bem como a necessidade de responder os pontos controvertidos 

fixados nas letras “A”, “B” e “C”. Com a entrega do laudo, intimem-se as 

partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias. Os 

assistentes técnicos poderão oferecer seus pareceres no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes quanto ao laudo 

apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, CPC). Ficam as partes, desde 

logo, advertidas quanto às providências do § 3º do art. 477, do Código de 

Processo Civil. Oportunamente, venham-me os autos conclusos para 

deliberação para eventual designação de audiência de instrução e 

julgamento. Intimem-se todos. Cumpra-se. Às providencias necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115786 Nr: 15212-97.2008.811.0002

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIMAR ANTONIO BARBACOVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO CHECCHIN JUNIOR, advogado. 

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$ 546,20 (Quinhentos e quarenta e seis reais e 

vinte 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, 07 de novembro de 2018

Veridiana Chueiri Pompeu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 554259 Nr: 17023-43.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA, ALCIDES LUIZ 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTOS DE SERVIÇO MAXIMO' S LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5.477/MT, MARIA LUCIA F. TEIXEIRA - OAB:OAB/MT 3.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4667/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de petição em que a parte exequente requer a desconsideração 

da personalidade jurídica da empresa executada.

 Contudo, a douta patrona, ora autora da presente demanda, não 

apresentou na inicial os dados: comprovação do vínculo societário entre 

os sócios indicados na petição e a empresa executada (contrato social ou 

quadro de sócios e administradores da Receita Federal).

 Ante o exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, para que complemente as informações faltantes, 

de acordo com o art. 134, §4º, e art. 319 do CPC.

Após, conclusos para apreciação do item “d” do referido petitório.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 351673 Nr: 17075-78.2014.811.0002

 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: ANA EGIDIA UNTAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 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, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 527337 Nr: 2765-28.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHAVES E BARBOSA LTDA, WILZA 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE RODRIGUES BARROS - 

OAB:13.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE/MT - OAB:

 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 

fls 29.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 248812 Nr: 8375-55.2010.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENARY PEREIRA CORREA, NEIDE 

APARECIDA RODRIGUES CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA PELISSARI MOLINA - 

OAB:14652, MARCOS ADRIANO BOCOLAN - OAB:, PATRICK ALVES 

COSTA - OAB:7.993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELLA LORY DA SILVA E 

SILVA - OAB:12445/O

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 449604 Nr: 11693-36.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO CONSTRUTORA CR ALMEIDA - 

SANTA BARBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO PALMA DE ARRUDA NETO 

- OAB:10.270/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS GUIMARAES 

JUNIOR - OAB:MT 5.959, LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - 

OAB:10579, MARIA FERNANDA PANKA AYRES - OAB:40.654/PR, 

SANDRO GILBERT MARTINS - OAB:23922

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 286091 Nr: 5240-64.2012.811.0002

 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: ESPÓLIO DE OSMAR MARTINS, FABIO LEMOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRATUR AGÊNCIA DE TURISMO SERRA 

LTDA, ALTAMIR JOSE PADILHA, ELIANE APARECIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CÉSAR DE CARVALHO 

BARCELOS - OAB:MT/11652, CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB: 6.848 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcela Leão Soares - 

OAB:7304-a, PEDRO VICENTE LEON - OAB:2249 MT, PEDRO VICENTE 

LEON - OAB:2249/MT

 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 359/360 

requerendo o que entender de direito, visando o regular andamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 221146 Nr: 1370-16.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE- 

UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIAN DE CASTRO CARVALHO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karoline Carvalho Costa 

Lima - OAB:25.514/MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito dos Embargos Monitórios de fls 

180/181.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 276542 Nr: 20011-81.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRECELDA ROSA BOESING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPUTUBA - COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/MT, SILVANA DA SILVA TOLEDO - OAB:11495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 329848 Nr: 26153-33.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENE SOARES BOABAID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Hasson - OAB:OAB/PR 

42682

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 554260 Nr: 17024-28.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA, ALCIDES LUIZ 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTOS DE SERVIÇO MAXIMO' S LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5.477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4667/MT

 Vistos etc.

Trata-se de incidente em que a parte exequente requer a 

desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, para 

atingir o patrimônio dos seus sócios.

 Contudo, a parte autora não juntou qualquer comprovação do vínculo 

societário entre os sócios indicados e a empresa executada.

Desse modo, intime-se a parte autora para emendar a inicial, juntado aos 

autos atos constitutivos da empresa ré, de acordo com o art. 134, § 4º e 

139 do Código de Processo Civil. Prazo: 15 dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 85664 Nr: 11624-87.2005.811.0002

 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: MARIA ESTELA CURVO DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUEL FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - 

OAB:5819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CRISTINA IGNACIO DA 

SILVA - OAB:8983, OLIVIA FERNANDES BORETTI - OAB:12948

 Vistos etc.

Em homenagem ao disposto nos art. 9º do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte autora para manifestar acerca do teor do petitório de fls. 

90/91. Prazo: 10 dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 436111 Nr: 4724-05.2016.811.0002

 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: GEAN JORGE PIMENTA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição retro, / pagamento de 

condenação, valendo seu silêncio como concordância tácita e 

arquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques
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 Cod. Proc.: 348189 Nr: 14400-45.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANDA KAROLINE MEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELI MARIANE CATELI - 

OAB:OAB/MT 16.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738/SP, GÉLISON NUNES DE SOUZA - OAB:9833-A/MT, PEDRO 

ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 433603 Nr: 3162-58.2016.811.0002

 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: KAROLINY SOARES DE CAMPOS, KHAREN SOARES DE 

CAMPOS, THAYAN CLIMACO DE CAMPOS, THAYNARA CLIMACO DE 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PRADO FALEIROS - 

OAB:9.253, MOHAMED ALI HAMMOUD - OAB:11.184/MT, SAMIR 

HAMMOUD - OAB:5265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245-A

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 76988 Nr: 9185-40.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA, ALCIDES LUIZ 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTOS DE SERVIÇO MAXIMO' S LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:4057/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4667/MT

 Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 206.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 305640 Nr: 1346-46.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, IGOR 

NODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE YULIKA YANAGUI 

OLIVEIRA - OAB:15647/MT, JESSICA FRANCISQUINI - OAB:OAB/MT 

18.351, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9.566 - MT, PATRICK 

ALVES COSTA - OAB:7.993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924, JOICE BARROS DOS SANTOS - OAB:OAB-MT 5924

 Vistos etc.1 - Primeiramente, deverá ser consertada a numeração das 

folhas a partir de 208.2 - Pendente de análise o pedido de parcelamento do 

débito postulado pelo executado às fls. 205/208.O credor discordou do 

pedido, mencionando o art. 916, § 7º, do CPC.(...)O art. 916, § 7º, CPC, é 

uma mudança legislativa importante, pois na vigência do CPC/1973, como 

não havia proibição expressa de se aplicar o art. 745-A também nas 

execuções fundadas em título judicial (ou seja, no cumprimento de 

sentença), se permitia que o executado fizesse o depósito de 30% (trinta 

por cento) do valor em execução e requeresse o pagamento do saldo em 

até seis parcelas mensais, devidamente corrigidas monetariamente e 

acrescidas de juros de mora. Contudo, a regra do art. 916 do CPC constitui 

modalidade de reconhecimento do crédito exequendo pelo devedor 

executado, em casos de títulos extrajudiciais. O caso dos autos de 

cumprimento de sentença, hipótese em que o devedor de obrigação 

judicialmente reconhecida tem o prazo de quinze dias para seu 

cumprimento, nos moldes do art. 523 do CPC.Ademais, o artigo 916, § 7º 

veda expressamente o parcelamento do débito nas ações em fase de 

cumprimento de sentença.(...)Diante de todo o exposto, indefiro o 

parcelamento da dívida. 3 - Dando prosseguimento ao feito, passo a 

análise do petitório do credor às fls. 214/216, no que concerne à consulta 

RenaJud.Efetuada referida consulta, conforme espelho que segue em 

anexo, não foi encontrado nenhum veículo registrado em nome do 

devedor.Assim, intime-se o credor para indicar outros bens passiveis de 

penhora e/ou requeira o que entender de direito, devendo trazer cálculo 

atualizado da dívida, deduzindo o valor penhorado, observando a data do 

bloqueio. Prazo: 10 dias. 4 – Por fim, libere-se o valor penhorado ao 

credor, expedindo o respectivo alvará, devendo trazer aos autos dados 

bancários para tanto. 5 – Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 265032 Nr: 4586-14.2011.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANGELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAZZER CARDOSO 

- OAB:9749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6366/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4659/MT

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 449158 Nr: 11461-24.2016.811.0002

 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: MARISA APARECIDA MELLO FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 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 

13/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 225697 Nr: 5933-53.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE- 

UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDA MARIZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIIXOTO DA S JUNIOR - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Malgrado o teor das razões recursais, não vislumbro qualquer mudança 

no cenário fático ou jurídico que possa alterar a decisão atacada, sendo 

certo que entendo serem suficientes os argumentos ali consignados.

 Posto isso, mantenho a decisão objurgada pelos seus próprios e jurídicos 

fundamentos.

 No mais, cumpra-se conforme decisão de fl. 194.
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 Segue informações em uma lauda.

Cumpram-se. Intimem-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 03 de outubro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 409309 Nr: 16302-96.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCINO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:SP 200.651, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY NORBERTO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 11.408

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 68268 Nr: 3961-24.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADETECA III MILLENNIUM LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTRACT COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:MT 15.948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:MT 

14.485, JAQUELINE PIOVESAN - OAB:OABMT 23.046, VITTOR ARTHUR 

GALDINO - OAB:13.955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pois bem, conheço dos embargos em vista da pertinência dos requisitos 

legais para a sua admissibilidade e exame (CPC/2015 – art. 1.022).No 

entanto, não vislumbro qualquer vício no conteúdo da decisão objurgada 

que possa configurar omissão, obscuridade ou contradição, sobretudo 

porque a pretensão de inclusão do sócio Peter no polo passivo da lide 

tinha como objetivo executar bem pessoais deste, sem qualquer menção a 

sucessão processual, o que levou ao indeferimento do pedido.Observo, 

contudo, que diante da nova formulação do pedido de sucessão 

processual, a desconsideração da personalidade jurídica na espécie 

realmente se afigura impraticável, porquanto já houve a sua dissolução e 

ao que consta dos autos de forma regular, mostrando, assim, necessária 

a regularização do polo passivo da lide, mediante a sucessão processual 

da empresa executada pelo sócio Peter Lan Atkins, sobretudo como forma 

de evitar o enriquecimento ilícito da empresa em detrimento do 

credor.Desta forma, revejo a decisão de fl. 221 para acolher os embargos 

de declaração apenas para o fim de promover a sucessão processual da 

executada pelo sócio PETER LAN ATKINS, o qual doravante integrará o 

polo passivo da presente execução. Promova-se a retificação da capa 

dos autos a fim de constar no polo passivo apenas PETER LAN 

ATKINS.Em seguida, proceda-se a citação pessoal do executado para 

promover o pagamento da dívida no prazo de 15 dias, sob as penalidades 

legais.Intime-se. Cumpra-se.Às providências necessárias.Várzea 

Grande-MT, 31 de outubro de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUESJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 335104 Nr: 3597-03.2014.811.0002

 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: LÁSARA HELENA ALVES DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENEY MIGUEL DE ARRUDA, LEUSA 

CORTÊS DE FREITAS, REAL INDÚSTRIA DE FORMULÁRIOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CICARI BERNARDINO 

DOS SANTOS - OAB:OAB/GO 27.682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ALMIRANTE 

BELO DE ALENCAR - OAB:17218 /GO, GERSON MENDONÇA - 

OAB:25105, SOLIMAR SANTANA OLVEIRA - OAB:26618/GO

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor, devendo constar no polo 

ativo da demanda GERALDO CICARI BERNARDINO DOS SANTOS E 

LÁSARA HELENA ALVES DE ASSIS e no polo passivo REAL INDUSTRIA 

DE FORMULÁRIO LTDA.-EPP, LEUSA CORTÊS DE FREITAS E ODENEY 

MIGUEL DE ARRUDA.

Intime-se a parte devedora Real Industria De Formulário Ltda.-Epp, Leusa 

Cortês de Freitas e Odeney Miguel de Arruda através de seus patronos 

via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor indicado 

às fls. 199/200 no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Expeça-se ofício ao cartório extrajudicial competente para promover os 

cancelamentos junto à matrícula do imóvel de n. 45.120, conforme disposto 

em sentença e pugnado no item “b” de fl. 197.

Após o decurso de prazo para pagamento, deliberarei sobre o pedido 

formulado às fls. 194.

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 05 de novembro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 545080 Nr: 12394-26.2018.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO CONSTRUTORA CR ALMEIDA - 

SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CONSTRUÇOES S/A, C R ALMEIDA 

S/A - ENGENHARIA DE OBRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PALMA DE ARRUDA NETO 

- OAB:10270/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS GUIMARAES 

JUNIOR - OAB:MT 5.959, LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - 

OAB:10579, MARIA FERNANDA PANKA AYRES - OAB:40.654/PR, 

SANDRO GILBERT MARTINS - OAB:23.922/PR

 Pois bem, conheço dos embargos em vista da pertinência dos requisitos 

legais para a sua admissibilidade e exame (CPC/2015 – art. 1.022).No 

entanto, não vislumbro qualquer vício no conteúdo da decisão objurgada 

que possa configurar omissão, obscuridade ou contradição, porquanto foi 

oportunizado a embargante o pagamento voluntário da dívida na fase 

inicial deste cumprimento provisório de sentença (fl. 199), contudo a 

embargante preteriu a oportunidade de manifestar quanto à existência de 

bens passíveis de garantir o juízo, não podendo neste momento alegar que 

não lhe foi oportunizado a indicação de bens.Diante da contumácia da 

embargante, este juízo assim como a embargada/exequente buscou 

localizar bens livres e desembaraçados que garantisse a execução, 

porém sem êxito, o que motivou o redirecionamento da execução também 

em face das empresas consorciadas, que, diga-se, possui 

responsabilidade solidária com o Consórcio/embargante.Assim, não é 

crível admitir que a decisão objurgada esteja acoimada de omissão, pois 

foram esgotados todos os meios que estavam a disposição deste juízo e 

da exequente para a satisfação do crédito, inclusive oportunizado à 

embargante/executada garantir o juízo, o que, salvo melhor juízo, atendeu 

perfeitamente ao disposto no art. 774, V, do CPC.Isto posto, em meu 

entender, na decisão objurgada, não há omissão, obscuridade ou 

contradição, motivo pelo qual, com fulcro nos artigos 1.022 e seguintes do 

Código de Processo Civil, rejeito os presentes embargos de declaração, 

mantendo a decisão atacada tal como está lançada, devendo ser expedido 
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os competentes mandado de intimação em relação às empresas 

consorciadas, com o integral cumprimento da decisão de fls. 246 e 

246-v.Sem prejuízo do acima determinado, venha a parte exequente 

manifestar sobre o interesse nos valores informados pela executada que 

se encontram vinculado ao Estado de Mato Grosso, a qual alega que 

poderiam ser utilizados para garantir a presente execução

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 78456 Nr: 1179-10.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLO - CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAS CORREIA ENGENHARIA E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730/MT, SIDNEI LUIZ MANHABOSOCO - OAB:22.676- OAB/RS

 Realmente, da análise dos extratos retirados do Sistema Renajud (fl. 456), 

observa-se que houve erro material na decisão de fl. 506, na medida em 

que constou de forma equivocada a placa de um dos veículos, pelo que 

retifico a referida decisão para constar a placa como sendo “NJF-4778”. 

Por conseguinte, expeça-se novo auto de adjudicação, conforme pugnado 

pela exequente.No tocante ao pedido de fl. 509/510 para que seja 

realizado busca de imóveis por meio do Sistema CEI – Anoreg, tenho por 

inviável o seu acolhimento, uma vez que a parte exequente não é 

beneficiária da justiça gratuita, a impor a aplicação do art. 171 da 

CNGE/MT, in verbis:Art. 171. Salvo se deferida a Gratuidade da Justiça 

nos processos judiciais, quando a prova a ser produzida for de 

responsabilidade da parte interessada, não serão requisitadas 

informações ou certidões de atos notariais e de registros pelo juiz. Se 

qualquer uma delas não for produzida em razão de obstáculo criado pelo 

próprio serviço, ou se houver interesse relevante para o âmbito judicial, 

deverão ser prestadas, cotando-se os emolumentos devidos para 

posterior pagamento, desde que informadas pelo juiz a dispensa do 

depósito prévio.Com efeito, a existência ou não de bens imóveis em nome 

da parte executada se trata de prova que deve ser produzida pela 

exequente, e não por simples requisição deste juízo, que se restringe a 

hipótese de hipossuficiência da parte.Assim, indefiro a busca de bens 

imóveis pelo sistema CIA - Anoreg, porque o que é solicitado é de 

exclusiva tarefa da parte, visto que cabe a própria parte exequente as 

diligências de localização de bens para a satisfação do débito 

exequendo.Por fim, diante da existência do Sistema SERASAJUD, 

determino que o Gestor Judiciário promova a inclusão do nome do 

executado nos órgãos de proteção ao crédito, conforme pedido formulado 

no item “5” de fl. 510.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 325515 Nr: 21899-17.2013.811.0002

 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: REGIANE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV - AMERICEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 222120 Nr: 2350-60.2009.811.0002

 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): LAURA ARISTIMUNHA DA SILVA, JULIANO 

RODRIGUES LE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 217027 Nr: 12458-85.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMMANOEL RODRIGUES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEROCOR TÁXI AÉREO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

ARAUJO - OAB:OAB/MT 9098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 430856 Nr: 1392-30.2016.811.0002

 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: JOÃO HENRIQUE PATRIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - 

OAB:19.023-A-MT, FABIO RIVELLI - OAB:297608 S/P, SELMA 

FERNANDES DA CUNHA - OAB:MT 15.600

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 345015 Nr: 11899-21.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICOLAU VIEIRA DE ANUNCIAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S/A, ANDORINHAS TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:9101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO VISEU - 

OAB:OAB/SP 117.417

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor, devendo constar no polo 

ativo da demanda Nicolau Viviera de Anunciação e no polo passivo CVC 

Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A e Andorinha Tur Viagens e 

Turismo Ltda. - ME.

Intime-se a parte devedora CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens 

S/A e Andorinha Tur Viagens e Turismo Ltda. - ME através de seus 

patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor 

indicado às fls. 238/241 no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor 

ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 
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fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 08 de novembro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 303673 Nr: 24632-87.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELMA RAQUEL DE ALMEIDA LIMA GOMES, ANDRE 

FRANCISCO FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPAÇO IMÓVEIS E INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acenate Banagouro de 

Carvalho Gonçalves - OAB:7730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:MT 15.948, CLÓVIS SGUAREZI M. DE MORAES - OAB:

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse realizada 

penhora online em eventuais contas bancárias da parte executada.

Pois bem, tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente a 

penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da exequente, não 

se vê qualquer impedimento para atender o pleito formulado.

Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome dos devores por meio do Sistema BACENJUD, no 

montante indicado à fl. 215, sendo constrito o valor de R$ 15.193,74 

(quinze mil cento e noventa e três reais e setenta e quatro centavos), cuja 

quantia transferi à Conta Única.

Desta forma, diante do bloqueio supra, venha a parte devedora caso 

queira, no prazo de 05 dias, manifestar-se nos limites dispostos no § 3º do 

art. 854, CPC.

Inexistindo qualquer manifestação, intime-se a exequente para manifestar 

requerendo o que entender de direito para o deslinde útil do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 08 de novembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 405512 Nr: 14228-69.2015.811.0002

 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): CLODOALDO FAUSTINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO DE MORAES 

SIQUEIRA - OAB:3575-B/MT

 Vistos, etc.Aportou aos autos pedidos da parte exequente para que 

fosse realizada penhora online em eventuais contas bancárias da parte 

executada e alternativamente a penhora do imóvel descrito Às fls. 71/74 

(fls. 164/168).Dessa forma, considerando que aparece em primeiro plano 

justamente a penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da 

exequente, não se vê qualquer impedimento para atender o pleito 

formulado.Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em 

contas bancárias em nome da parte executada por meio do Sistema 

BACENJUD, no montante indicado nos autos, sendo constrito apenas o 

valor de R$ 0,74 (setenta e quatro centavos), conforme se observa do 

extrato em anexo.Pois bem, considerando que o valor penhorado é 

irrisório observando o quantum devido, pois não alcança um percentual 

substancial do total da dívida, tenho, por isso, o desbloqueio dos valores, 

porquanto a quantia penhorada, sequer mostra-se apta a cobrir as 

despesas decorrentes da presente execução. Dessa forma, de acordo 

com artigo 836 do Código de Processo Civil, e diante do princípio do 

resultado que deve pautar toda e qualquer execução, realizei o 

desbloqueio da quantia penhorada, conforme se observa do extrato em 

anexo.Outrossim, defiro a penhora do imóvel indicado nos autos às fls. 

71/74, por termo nos autos (art. 838, CPC), devendo, por conseguinte, o 

executado ser intimado da respectiva penhora na pessoa do seu 

advogado, e por este ato constituído depositário, ao passo que, se casado 

o executado, seu conjugue deverá, também, ser intimado (art. 841, § 2º, 

c/c art. 842, ambos do CPC) pessoalmente e por mandado.Ainda, 

determino que a parte exequente proceda ao cumprimento do art. 844, do 

Código de Processo Civil, devendo comprovar nos autos a averbação da 

penhora no ofício imobiliário.Sem prejuízo das determinações supra, 

expeça-se mandado de avaliação do imóvel em tela.Com a juntada do 

mandado de avaliação, intimem-se as partes a seu respeito para 

manifestarem no prazo comum de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 450225 Nr: 11998-20.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENILDO VALVERDE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABN AMRO REAL S.A, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEUZA FONSECA DOS 

SANTOS BATTISTI - OAB:17.995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853/RN, ELISIA HELENA DE MELO MARTINI - 

OAB:OAB/PE 1183-A, ELISIA HELENA DE MELO MARTINI - OAB:PB 

1.853- A, Henrique José Parada Simão - OAB:OAB/SP: 221.386

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse realizada 

penhora online em eventuais contas bancárias da parte executada.

Pois bem, tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente a 

penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da exequente, não 

se vê qualquer impedimento para atender o pleito formulado.

Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome dos devores por meio do Sistema BACENJUD, no 

montante indicado à fl. 137, sendo constrito o valor de R$ 54.593,06 

(cinquenta e quatro mil quinhentos e noventa e três reis e seis centavos), 

cuja quantia transferi à Conta Única.

Desta forma, diante do bloqueio supra, venha a parte devedora caso 

queira, no prazo de 05 dias, manifestar-se nos limites dispostos no § 3º do 

art. 854, CPC.

Inexistindo qualquer manifestação, intime-se a exequente para manifestar 

requerendo o que entender de direito para o deslinde útil do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 08 de novembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 223941 Nr: 4222-13.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S. A - BR DISTRIBUIDORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERELA COMERCIO DE LUBRIFICANTES E 

TRANSPORTES LTDA, SÉRGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA, MARIA 

ELAINE DA COSTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998/MT, VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - OAB:10524/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Aportou aos autos pedidos da parte exequente para que fosse realizada 

penhora online em eventuais contas bancárias dos executados.

Dessa forma, considerando que aparece em primeiro plano justamente a 

penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da exequente, não 

se vê qualquer impedimento para atender o pleito formulado.

Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome da parte executada por meio do Sistema BACENJUD, 

no montante indicado nos autos, sendo constrito apenas o valor de R$ 

97,14 (noventa e sete reais e quatorze centavos), conforme se observa 
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do extrato em anexo.

Pois bem, considerando que o valor penhorado é irrisório observando o 

quantum devido, pois não alcança um percentual substancial do total da 

dívida, tenho, por isso, o desbloqueio dos valores, porquanto a quantia 

penhorada, sequer mostra-se apta a cobrir as despesas decorrentes da 

presente execução. Dessa forma, de acordo com artigo 836 do Código de 

Processo Civil, e diante do princípio do resultado que deve pautar toda e 

qualquer execução, realizei o desbloqueio da quantia penhorada, 

conforme se observa do extrato em anexo.

Dessa forma, no impulso determino venha o exequente, em dez (10) dias, 

aportar aos autos planilha atualizada do débito exequendo, bem como 

manifestar, requerendo o que entender de direito para o prosseguimento 

útil do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 08 de novembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 344191 Nr: 11228-95.2014.811.0002

 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: A. C. DE ALMEIDA & CIA LTDA EPP - HITS PANTANAL 

HOTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLUBE ESPORTIVO OPERÁRIO 

VÁRZEA-GRANDENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE PAULA 

GIACOMINI SOUZA - OAB:MT 17.627, KAREN CORREA AMORIM DE 

OLIEVIRA - OAB:19.498/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito do Despacho de fl.218, sob pena de 

extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 452376 Nr: 12946-59.2016.811.0002

 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: CARLA LOANGO 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

15 (quinze) dias para, manifestar-se a respeito do laudo retro.

Decisão

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 REQUERENTE: CLEBER LOURENCO DE CAMPOS 

REQUERIDO: MARCELIA AUXILIADORA DE CARVALHO Vistos. Cleber 

Lourenço de Campos ajuizou a presente “ação de reparação de danos por 

acidente de trânsito com lucros cessantes” em desfavor de Marcelia 

Auxiliadora de Carvalho, aduzindo, em síntese, ter sido vítima de um 

acidente no dia 04/11/2017, provocado pela requerida, que conduzia o 

veículo ágile/GM, colidindo com a sua motocicleta Honda CG/FAN 150. 

Sustenta que utilizava o veículo como meio de transporte, exercendo 

atividade autônoma de mestre de obras, contudo não se encontra 

exercendo suas atividades profissionais. Assim, alega que obteve 

despesas com o conserto da moto, medicamentos e aluguéis de 

equipamentos para locomoção, contudo a requerente não auxiliou o 

requerente em nenhum momento. Deste modo, requer a concessão de 

tutela de urgência, a fim de que seja determinada à requerida a pagar 

referente à média da remuneração que o requerente recebia anteriormente 

ao acidente, até findar-se a recuperação integral do acidente, o valor dos 

lucros cessantes no valor de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos 

reais). É necessário. Decido. Da tutela de urgência 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. Contudo, 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 pagamento de indenização dos lucros cessantes, refere-se ao pedido 

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 parte requerida sem a observância do contraditório, o 

que importaria em precipitação temerária, bem porque as provas 

colacionadas aos autos não são suficiente a demonstrar o alegado na 

exordial, conforme acima asseverado. É preciso, portanto, que se avance 

em termos procedimentais para que se tenha a necessária segurança no 

exame da pretensão deduzida na inicial. 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 de urgência 

formulado na petição inicial. No impulso, diante do interesse da parte 

autora na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 21/01/2019, às 

14h a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, 

da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, 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. No mesmo 

ato, cite-se a parte requerida, 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. Cumpra-se. Intimem-se. Às providências necessárias. 

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: 1003327-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA SILVA MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003327-20.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

LAURA SILVA MAGALHAES RÉU: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Compulsando aos 

autos, constato que apesar da requerida ter supostamente juntado no Id. 

15331485 a contestação, o referido arquivo encontra-se em branco, bem 

como não possui documentos anexados ao respetivo documento. Sendo 

assim, determino, venha à parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar que apresentou defesa no prazo devido, sob pena de incorrer 

nos efeitos da revelia (art. 344, CPC). Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007745-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO OLIVEIRA DE SOUZA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007745-98.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA EXECUTADO: THIAGO OLIVEIRA DE SOUZA ALVES Vistos etc. 

Defiro o pedido retro, razão pela qual suspendo o trâmite do processo pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, transcorrido o prazo supra, intime-se a parte 

autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde útil do feito. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003821-79.2018.8.11.0002

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:

ESTEVAO CARRADORE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003821-79.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I EXECUTADO: ESTEVAO 

CARRADORE Vistos. Trata-se de execução de título extrajudicial 

promovido por Condomínio Terra Nova Várzea Grande I em desfavor de 

Estevão Carradore, ambos devidamente qualificados nos autos. As partes 

celebraram acordo, requerendo a sua homologação, conforme Id. 

16352124. Após os autos vieram conclusos para deliberação. É o 

relatório. Decido. Analisando o acordo celebrado pelas partes, vislumbro 

que os requisitos de validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos 

encontram-se presentes, uma vez que assinados pelas partes. Assim, 

HOMOLOGO o acordo formulado no Id. 16352124 para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, suspendo o curso do 

presente processo até o seu integral cumprimento (10/01/2020), nos 

termos do art. 922, caput, do Código de Processo Civil. Transcorrido o 

prazo convencionado, venha à parte exequente manifestar-se nos autos 

quanto ao cumprimento do acordo, valendo seu silêncio como 

concordância tácita ao adimplemento da dívida. Oportunamente, 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000855-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELINA BARROS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

GONCALO AMARANTE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000855-46.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: GONCALO AMARANTE DE ALMEIDA, 

ANGELINA BARROS DE ALMEIDA Vistos etc. Defiro o pedido retro, razão 

pela qual suspendo o trâmite do processo pelo prazo de 90 (noventa) 

dias, transcorrido o prazo supra, intime-se a parte autora para manifestar 

requerendo o que entender de direito para o deslinde útil do feito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000165-85.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DUARTE DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO OAB - MT9822/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000165-85.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

DANIELA MARQUES DUARTE DA CONCEICAO RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. Portanto, 

promovam-se as devidas anotações, devendo constar no polo ativo da 

demanda Daniela Marques Duarte da Conceição e no polo passivo 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. Intime-se o devedor 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, por meio de seus 

patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor 

indicado no Id. 16391660, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o 

valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC. 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC. Para o caso de não pagamento voluntário pela 

parte devedora, no prazo legal, fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 

523, CPC). Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, 

intime-se a parte autora para manifestar requerendo o que entender de 

direito para o deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar 

aos autos planilha atualizada do débito exequendo. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000170-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA DE MORAES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
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NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000170-39.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

ELENICE MARIA DE MORAES LOPES REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos, etc. Elenice Maria De Moraes Lopes propôs a presente ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica e inexistência de débito 

com pedido liminar em desfavor de Fundo De Investimento Em Direitos 

Creditórios Não-Padronizados NPL I, aduzindo que, teve seu nome incluído 

nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa) pelo requerido no valor 

de R$ 827,12 (oitocentos e vinte e sete reais e doze centavos), 

decorrente de contrato de cartão de crédito nº 3113000087170-00 com 

vencimento em 22/07/2013. Alega ainda não possuir nenhuma obrigação 

com o referido Banco, uma vez que apesar de este ter disponibilizado 

linha de crédito em seu nome, o cartão nunca foi entregue a parte e muito 

menos desbloqueado. Por fim, requer seja declarada a inexistência de 

débito com o requerido e excluindo definitivamente seus dados dos órgãos 

de proteção ao crédito. Com a inicial, vieram documentos. Liminar deferida 

no Id. 11345165. A audiência de conciliação restou inexitosa em virtude da 

ausência da requerida Id. 12538339. Citado, o requerido apresentou 

contestação (Id. 12634419), aduzindo que a dívida cobrada tem origem em 

um contrato estabelecido entre a autora e o Banco Santander S/A que foi 

legalmente cedido ao requerido, tendo inclusive a parte autora sido 

comunicada da cessão. Portanto, as cobranças externadas pelo requerido 

restam amparadas em permissivos legais e contratuais dotados de 

eficácia e validade jurídica. Segue alegando que a falta de notificação da 

negativação não torna irregular a negativação em nome da autora. 

Manifestou-se acerca impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência da demanda. Juntou documentos nos Ids. 

12735852 a 12735886. Impugnação à contestação no Id. 12768785. As 

partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam 

produzir, somente a requerida manifestou (Id. 14406535). Após, 

vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. Passo ao julgamento 

antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender 

que o processo encontra-se pronto para a prolação da sentença, não 

havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, 

eis que a matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. A ação foi ajuizada com base na inscrição do nome da 

requerente no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito feito 

pela requerida em razão do débito no importe de R$ 827,12 (oitocentos e 

vinte e sete reais e doze centavos), que supostamente se encontravam 

em nome da autora. A requerente afirma que possuiu relação jurídica com 

o Banco Santander, contudo, nunca utilizou o cartão de crédito visto que 

não foi entregue ou desbloqueado. Ainda, juntou com a inicial extrato do 

SERASA demonstrando sua afirmação de existência da inscrição 

referente ao contrato que estava em seu nome junto à requerida, 

conforme Id. 11333958. Pois bem, analisando os autos, verifico que a 

razão está com a requerente, uma vez que não ficou devidamente 

comprovado que a parte autora utilizou o cartão de crédito que justificasse 

o débito em aberto. Isso porque, instaurado o contraditório com a citação 

da requerida, muito embora tenha juntado documentos, ela descurou de 

trazer aos autos documentos que comprovassem que a autora de fato 

recebeu o cartão de crédito, tendo apenas colacionado nos autos um 

contrato de cessão de crédito, nada consta do Serasa e uma fatura a qual 

não condiz com o valor e tão pouco com a data do débito negativado (Ids. 

12634448 a 12634435). Outrossim, os documentos acostados não 

comprovam que o débito é devido, visto que desacompanhados de 

assinatura da reclamante ou algo que demonstre ciência da cobrança 

atinente a aquisição de mercadorias. A esse propósito: “INCUMBIA À 

EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DOS 

SERVIÇOS (INTELIGÊNCIA DO ART. 6º INC. VIII DO CDC). Reclamada que 

não apresentou qualquer documento assinado pela reclamante, nem cópia 

da gravação das ligações que pudessem demonstrar sua anuência na 

contratação dos serviços cobrados. Além disso, também não demonstrou 

a licitude da tarifa na fatura da reclamante. Ressalte-se que as telas de 

computador anexadas ao processo não servem como prova, podendo ser 

alteradas unilateralmente, ao talante da companhia (...).” (TJ-PR - RI: 

000037061201281601550 PR 0000370-61.2012.8.16.0155/0 (Acórdão), 

Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 10/02/2015, 1Âª 

Turma Recursal, Data de Publicação: 20/02/2015). Deste modo, inexistiu 

mudança fática e jurídica que tivesse, ao menos, o condão de refutar ou 

mesmo contrariar o suporte probatório anteriormente constituído quando 

do deferimento da liminar. 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. Ademais, no 

Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, 

significando que ao afirmar os fatos a autora e o réu têm o ônus de provar 

as suas alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras. 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo 

Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, 

distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a 

provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato 

constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As 

partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A 

atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira 

fixa pela nossa legislação”. Diante disso, é de ser declarada a inexistência 

do débito cobrado pela requerida, excluindo-se, definitivamente, a 

restrição creditícia no valor de R$ R$ 827,12 (oitocentos e vinte e sete 

reais e doze centavos), devendo a requerida arcar com as 

consequências advindas da indevida inclusão. Pelo exposto, julgo 

procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito de R$ R$ 

827,12 (oitocentos e vinte e sete reais e doze centavos), aqui 

questionado, de Elenice Maria de Moraes Lopes para com o requerido 

Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não-Padronizados NPL I, 

com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Outrossim, por 

consequência, convalido a liminar deferida nos autos. Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

aos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), com 

fundamento no art. 85, caput, § 8º, do CPC. 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. Registre-se e Intimem-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323470 Nr: 19869-09.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON ANILDO ALMEIDA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S. A. BANCO MULTIPLO - BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:21.150-A/MT

 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$ 137,76, totalizando em R$ 

551,16, 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 das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 214645 Nr: 9971-45.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DE MESQUITA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URGENCIAS MEDICAS ADOLFO PINHEIRO S/A 
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LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD GOMES DE CARVALHO 

- OAB:10143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 341644 Nr: 9228-25.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO J. DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME, PEDRO 

JUSTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPC ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES S. ORIONE E 

BORGES - OAB:4807-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DORSI PEREIRA - 

OAB:SP 206.649, SIMONE RODRIGUES FONSECA - OAB:295.747 SP

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 486102 Nr: 5689-46.2017.811.0002

 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: ZOZIMA DOMINGAS DA COSTA, BRENO AUGUSTO 

PINTO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA NOSSO POSTO 

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:MT 9.779, STELLA CAROLINA DA FONSECA 

ZEFERINO DA SILVA BARROS - OAB:OAB/MT 18.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Mario Vieira Neto - 

OAB:15.948-MT, Clovis Sguarezi Mussa de Moraes - OAB:MT 

14.485, Vittor Arthur Galdino - OAB:13.955-MT

 INTIMAÇÃO da devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando 

os documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 485964 Nr: 5620-14.2017.811.0002

 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: ROZELIR BRENDA DE ALMEIDA, BRENO AUGUSTO 

PINTO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE NOSSO POSTO 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:MT 9.779, STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO 

DA SILVA BARROS - OAB:MT 18.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:MT 14.485, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955

 INTIMAÇÃO da devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando 

os documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 

necessárias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 389884 Nr: 5259-65.2015.811.0002

 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: CACCIA ADRIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MARLI 

MACHADO BATISTA, DELFINO LADEIRO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS SANTAREM 

GONZALES - OAB:11.062-A, RINALDO FREITAS VIEIRA - OAB:15410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DABERSON MACHADO 

BATISTA - OAB:7495, SANDRO MARTINHO TIEGS - OAB:8423/MT

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 499940 Nr: 13716-18.2017.811.0002

 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: LETICIA APARECIDA DE BARROS, BRENO AUGUSTO 

PINTO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE NOSSO POSTO 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9779, STELLA CAROLINA DA FONSECA ZEFERINO DA 

SILVA BARROS - OAB:OAB/MT 18.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:MT 15.948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:MT 14.485, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:MT 13.955

 INTIMAÇÃO da devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando 

os documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 

necessárias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 270642 Nr: 10942-25.2011.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ PETRAGLIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8085/MT, MAURICIO B. PETRAGLIA JUNIOR - OAB:7215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT/13.241-A

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 395481 Nr: 8743-88.2015.811.0002

 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: MONICA YOUSSEF SABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:MT 11.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

- OAB:MT 8.506-A

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 530468 Nr: 4623-94.2018.811.0002

 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: CASSIO DOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMR COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELLA CAROLINA DA 

FONSECA ZEFERINO DA SILVA BARROS - OAB:OAB/MT 18.803
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:MT 15.401

 Certifico que não havia advogado cadastrado para receber intimação em 

nome da requerida, situação esta que foi regularizada nesta data. Assim, 

procedo à INTIMAÇÃO da devedora, po intermédio de seu advogado, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a presente impugnação 

(art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando os documentos que tiver e 

indicando outras provas que reputem necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 453816 Nr: 13533-81.2016.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RAMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO DE TAL, QUEM ESTIVER NA POSSE DO 

IMÓVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista da ausência de comprovação da intimação das testemunhas para 

comparecerem a audiência de Instrução e Julgamento, conforme 

certificado pelo Sr. Oficial de Justiça fls.54, redesigno referido ato para o 

dia 12 de dezembro de 2018, às 14h30min.

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002388-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ADOLFO PEREIRA (AUTOR(A))

CLAUDETE SOLANGE GARCIA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA TAINA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - MT0019799A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILBENE BARRA CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002388-40.2018.8.11.0002 

Vistos. Diante da informação contida na certidão do Sr. Oficial de Justiça 

Id.15827685 , no qual informa dirigiu-se por duas vezes em dias e horários 

diferenciados, ao endereço declinado nos autos, e lá estando não foi 

possível proceder a citação de Silbene Barra Campos ou a quem estiver 

na ocupação do imóvel, uma vez que o imóvel se encontra sempre 

fechado. CANCELO a audiência de Justificação Prévia designada para o 

dia 14 de novembro de 2018 às 16h30min. Intime-se a parte autora para no 

prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender necessário para o devido 

prosseguimento do feito. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 06 

de novembro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004393-06.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE REBOLLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Tendo em vista que até a presente data não houve nenhuma 

manifestação do perito anteriormente nomeado, destituo a empresa Real 

Brasil Consultoria e nomeio para tal mister a empresa Mediape Mediação, 

Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias Ltda, com sede na 

Avenida Issac Póvoas nº 586, sala 01-B, centro norte, Cuiabá – MT, CEP 

78.005.340, contato@mediape.com.br, para a realização da perícia de 

insalubridade, devendo as partes no mesmo prazo de quinze dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do 

CPC) e, ainda, promoverem a juntada aos autos de todos os documentos 

eventualmente ainda úteis ou necessários à perícia, sob pena de 

preclusão (art. 465 § 1º, CPC). Vindas essas manifestações ou 

decorridos os prazos assinados, intime-se o (a) Perito (a) de sua 

nomeação e para, em 5 (cinco) dias (art. 465 §2º, CPC), dizer se aceita o 

encargo, o que desde já, fixo os honorários periciais em R$ 740,00 

(setecentos e quarenta reais), nos termos da Tabela da Resolução nº 232, 

de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. Caso o perito 

aceite o encargo, desde logo determino que indique o local em que 

realizará seus trabalhos (art. 474, CPC), na ocasião ainda apontando 

eventual documentação faltante para o desenvolvimento de seu trabalho, 

que caiba às partes apresentar. Em seguida, dê-se vista às partes, por 

novo prazo comum de 5 (cinco) dias (art. 465 §3º, CPC), oportunidade em 

que também deverão apresentar a documentação eventualmente ainda 

solicitada pelo Perito. Se houver discordância da proposta de honorários 

periciais, reabra-se vista ao experto para suas considerações e venham 

conclusos para arbitramento. Vindo o laudo pericial, dele dêem-se vistas 

às partes, pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para seus comentários 

e apresentação dos pareceres de seus Assistentes (art. 477 §1º, CPC). 

Se houver impugnação ou pedido de complementação quanto ao laudo do 

Perito do Juízo, intime-se o para manifestação a respeito, em até 15 

(quinze) dias (art. 477 §2º, CPC), então dando-se nova vista às partes 

antes de virem conclusos. Nada sendo requerido, expeça-se, via Sistema 

AJG, solicitação para pagamento dos honorários periciais. Tudo cumprido 

e não havendo possibilidade de acordo, venham-me conclusos para 

sentença. Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a 

utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345436 Nr: 12201-50.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SANTOS, MADALENA DA SILVA 

MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO 

MACHADO - OAB:MT 13.873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297395 Nr: 17826-36.2012.811.0002

 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: LUIZ ANTONIO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5.812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262749 Nr: 1438-92.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE MARIA VENTURA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311735 Nr: 7803-94.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO MARINHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249563 Nr: 9057-10.2010.811.0002

 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: LUIZ FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309, JESUS VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317880 Nr: 14232-77.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOLVALINO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:MT 16.006, DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA - 

OAB:13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328071 Nr: 24407-33.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EYGRID SUSAN KIESQUI DA CRUZ NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280413 Nr: 24336-02.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALVES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 346319 Nr: 12895-19.2014.811.0002

 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: RONNY COLD BISPO DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:OAB/MT 13.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352028 Nr: 17347-72.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERCEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM 

VARZEA GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIAN BENEDITO NUNES - 

OAB:16602 MT, HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - OAB:OAB/MT 

4344-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 
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impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310881 Nr: 6954-25.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIGULA RESTAURANTE E LANCHONETES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RONDON DOS 

SANTOS - OAB:8700, RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - 

OAB:MT/13.926

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): UNIGULA RESTAURANTE E 

LANCHONETES LTDA, CNPJ: 26591065000142. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 550,23 (Quinhentos e cinquenta reais e vinte e 

tres centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de 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, 07 de novembro de 2018

Veridiana Chueiri Pompeu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415983 Nr: 19891-96.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVOILSON FERREIRA MAIA - 

OAB:18.522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281923 Nr: 667-80.2012.811.0002

 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: JOYCE KELLEN EPIFANIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327711 Nr: 24036-69.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEN DA SILVA PULCHERIO, ANTONIO ALMIRA 

RIBEIRO DA COSTA, ELZA MARIA DOS SANTOS FARIA, JUREMA 

APARECIDA DE FIGUEIREDO COSTA, IZABEL BOMDESPACHO DOS 

SANTOS COSTA, MARIA DE JESUS BARBOSA BRITO OLIVEIRA, 

MARLUSA BENEDITA LIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB:OAB/MT10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 423416 Nr: 23792-72.2015.811.0002

 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: IZANETE MARIA DA CONCEIÇÃO, TEREZINHA 

SANTANA DA SILVA NÉLIO, KEIT APARECIDA RIBEIRO RODRIGUES, 

ANGELINA BARROS DE ALMEIDA, MARIA BENEDITA DA SILVA ALMEIDA, 

PAULO CELSO FELICIO, ANALICE CARNEIRO FELICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON BENEDITO DE CAMPOS 

- OAB:15.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 261317 Nr: 338-05.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ADALBERTO MARQUES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 221852 Nr: 2110-71.2009.811.0002

 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: PAULO SERGIO ROSSETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DETRAN - 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA SCARAÇATI - 
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OAB:MT 11.166, MAURICIO MAURO THOMMEM - OAB:OAB/MT 12.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 260039 Nr: 18561-40.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCÉLIA MARIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9.459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 399193 Nr: 10901-19.2015.811.0002

 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: SERGIO LUIZ ZORZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos veiculados na petição 

inicial, por não restar comprovado que à época da propositura da ação o 

autor já contava com 65 anos de idade, declarando extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC. 

Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da causa, de 

acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC e observando o disposto no 

art. 98, § 3º, do NCPC, vez que é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita.Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à 

instância superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 

do CPC.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

independentemente de ulterior despacho.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 323608 Nr: 20001-66.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS CICERO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA LUCIA CORREA DA 

COSTA - OAB:11509/O, GLEICY KELLY NUNES DE MELO ACHITTI - 

OAB:MT 13.624 A, MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - 

OAB:19.332/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009923-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CORREA SOBRINHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CORREA SOBRINHO OAB - MT22029/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

José Eudes Santos Malhado (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar onde os 

impetrante requerer o licenciamento do seu veículo sem o pagamento das 

multas de trânsito. O pedido inicial veio instruído com os documentos em 

anexo. Foi declinada a competência em razão do foro da autoridade 

coatora. O parte impetrante pugnou pela desistência da ação 

mandamental. É o breve relado. Fundamento. Decido. O mandado de 

segurança se distingue das demais ações pela especificidade de seu 

objeto e pelo comando emergente de sua decisão, inexistindo um litígio 

entre direitos contrapostos. A possibilidade de desistência da ação está 

prevista no art. 485, inciso VIII, do NCPC, o qual enumera as 

circunstâncias em que o processo será extinto sem julgamento do mérito, 

“verbis”: “Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII – 

homologar a desistência da ação.” Assim, a autoridade apontada como 

coatora, não constitui parte, pelo menos no sentido técnico da relação 

processual mandamental, por isso é de se admitir a desistência da 

impetração a qualquer tempo e independentemente de consentimento, não 

incidindo, portanto, na espécie, a regra do art. 485, § 4º, do NCPC. A 

propósito do tema, confira-se precedente jurisprudencial da Suprema 

Corte: “Agravo regimental no recurso extraordinário. Mandado de 

segurança. Desistência a qualquer tempo. Possibilidade. 1. A matéria teve 

sua repercussão geral reconhecida no RE nº 669.367, de relatoria do 

Ministro Luiz Fux, com julgamento do mérito em 2/5/13. Na assentada, o 

Tribunal reafirmou a assente jurisprudência da Corte de que é possível 

desistir-se do mandado de segurança após a sentença de mérito, ainda 

que seja favorável ao impetrante, sem anuência do impetrado. 2. Agravo 

regimental não provido.” (STF - RE 550258 AgR, Relator(a): Min. Dias 

Toffoli, 1ª Turma, julgado em 11.06.2013, Acórdão Eletrônico DJe-167 

Divulg 26-08-2013 Public 27-08-2013). Dessa forma, com fulcro nos 

artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e a JULGO 

EXTINTA sem resolução do mérito. Processo isento de custas. No mais, 

havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” 

para o exame do recurso. Com o trânsito em julgado, proceda-se a baixa 

no registro da ação e arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. 

Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007892-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA (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. JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação Ordinária para Percepção de Aposentadoria por Tempo de Serviço 

com Reconhecimento e Conversão do período Especial, Computo do 

Tempo de Serviço Comum e Convertido, Averbação de Tempo Rural e 

Indenizatória das Verbas em Atraso”, em face do “INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS”, Autarquia Federal, objetivando a implantação 

do benefício previdenciário pelo exercício de suas atividades laboradas 

em períodos especiais, comuns e rural. Esclarece que laborou em 

períodos especiais para as empresas: O Vigilante Segurança Vigilância 

Transporte Valores Ltda - ME, de 18.2.1983 a 19.9.1983 e de 9.12.1983 a 

5.7.1985; Norsegel Vigilância e Transporte de Valores S/A, de 14.11.1988 

a 30.8.1990; Sebival Segurança Bancária Industrial e de Valores Ltda, de 
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13.11.1990 a 19.3.1991 e de 20.3.1991 a 28.4.1995, bem como em 

atividade rural de 16.11.1968 a 17.2.1983 e demais atividades tidas como 

comuns. Por isso, pede a procedência do pleito, a fim de que os períodos 

especiais descritos sejam enquadrados e convertidos conforme legislação 

vigente em cada período para contagem do tempo de serviço, obtendo a 

quantia de 36 (trinta e seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de serviço até 

12.4.2017, com a consequente implantação do benefício a partir da data 

do requerimento administrativo (12.4.2017), com RMI baseada na média 

dos 80% maiores salários de contribuição desde a competência 

julho/1994. Requer, ainda, seja o réu condenado ao pagamento das 

verbas pretéritas acrescidas de juros e correção monetária, além das 

custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor das parcelas em atraso. O pedido veio instruído com 

diversos documentos. Em contestação, o réu alega que os vínculos 

contidos em CTPS não são absolutos, devendo ser corroborados por 

outros documentos, tais como recibos, termo de rescisão, extrato de 

FGTS, etc. e diz que as atividades rurais devem ser consideradas apenas 

para a aposentadoria dessa natureza. Argumenta que para as atividades 

serem enquadradas como especiais é preciso que se considere a 

evolução legislativa e, no caso do autor, não restou comprovado o risco 

habitual e permanente a agentes de risco, devendo o pleito ser julgado 

improcedente. Em caso de eventual condenação, pede sejam os juros e a 

correção monetária fixados conforme art. 1º-F, da lei n. 9.494/97. 

Realizada audiência de instrução com a oitiva de duas testemunhas, 

encerrou-se os atos instrutórios, tendo a parte autora reiterado o pedido 

inicial. É o relatório. Decido. Segundo se infere do relatório acima, o autor 

objetiva, por meio da presente ação, a sua aposentadoria por tempo de 

serviço laborado em atividades rural, especial e comum que, somadas, 

alcançam o período necessário ao benefício, o que exige a demonstração 

do preenchimento dos requisitos legais. De acordo com o art. 52, da Lei n. 

8.213/91, o benefício da aposentadoria por tempo de serviço será devida, 

cumprida a carência exigida, ao segurado que completar 25 (vinte e cinco) 

anos de serviço, se do sexo feminino, ou 30 (trinta) anos, se do sexo 

masculino. A Emenda Constitucional nº 20 de 1998, em seu art. 9º, inovou 

a matéria, estabelecendo novos requisitos para a concessão do benefício 

de aposentadoria por tempo de serviço, que, a propósito, passou a 

nominar-se “tempo de contribuição”, conforme se observa da redação a 

seguir exposta: “Art. 9° Observado o disposto no art. 4° desta Emenda e 

ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela 

estabelecidas para o regime geral de previdência social, é assegurado o 

direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral 

de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, 

cumulativamente, atender aos seguintes requisitos: I - contar com 

cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de 

idade, se mulher; e II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à 

soma de: a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; b) um 

período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo 

que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de 

tempo constante da alínea anterior.” Depreende-se, pois, que dois novos 

requisitos passaram a ser exigidos simultaneamente para viabilização da 

aposentadoria: - a idade mínima de 53 anos para os homens e de 48 

(quarenta e oito) anos para as mulheres e - um acréscimo de 20% (vinte 

por cento) do tempo que faltava para a complementação do requisito 

“tempo de contribuição” na data da publicação da Emenda 20. Nota-se dos 

documentos pessoais do autor que este contava com 60 (sessenta) anos 

de idade quando da propositura da ação, restando, portanto, a 

comprovação do tempo de serviço urbano e rural por ele trabalhado, a fim 

de se aferir se faz jus aos benefícios almejados. O autor junta aos autos a 

sua certidão de casamento celebrado em 2.9.1975, constando a sua 

profissão como lavrador, fazendo, assim, averbado o início de prova 

material da atividade rural desempenhada. Ao ser ouvido por este Juízo, o 

autor afirmou que nasceu na zona rural, tendo laborado em atividades 

rurais desde tenra idade, aproximadamente aos 7 anos, com os pais, na 

localidade de “Canaã”, em Cáceres, onde permaneceu até o ano de 1982, 

quando passou a exercer a atividade de vigia, tendo retornado para a 

roça há aproximadamente 10 anos. A testemunha e a informante ouvidas 

em juízo foram unânimes em seus depoimentos ao afirmarem que o autor 

realmente laborou na roça com os pais em um determinado período, tendo 

o Sr. Zaqueu Pereira Magalhães (testemunha) dito que foram vizinhos de 

terras em Lambari d’Oeste e que atualmente ele vive em um sítio. Vê-se, 

do exposto, que a prova oral produzida nos autos está em sintonia com o 

início de prova material, demonstrando, assim, que o autor laborou em 

atividade rurícola no período de 1968, quando completou 12 anos de idade, 

a 1983, totalizando, desse modo, 15 anos de serviço e, ainda, nos últimos 

10 anos, cumprindo esclarecer que, segundo a jurisprudência do STJ, 

aplica-se a idade mínima de 12 anos para a averbação de atividade rural, 

uma vez que a participação no trabalho rural antes deste limite etário é 

secundária ante a ausência de vigor físico para exercer a atividade de 

maneira plena (STJ REsp 529386/SC, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, 

5ª Turma, Unânime, DJ 22.3.2004, p. 349). Respeitante ao período especial 

por ter trabalhado como vigia, com uso de arma de fogo, assinale-se que o 

tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados em 

condições prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores 

aos normais para o segurado e, cumpridos os requisitos legais, dá direito 

para todos os fins previdenciários. No caso dos autos, o autor alega ter 

exercido a atividade de vigia nos anos de 1983 a 1985, 1988 a 1990 e 

1991 a 28.4.1995, períodos cujas condições especiais de trabalho, ao 

menos até 28.4.1995, antes da promulgação da Lei n. 9.032/95, eram 

assim reconhecidas pelo enquadramento profissional ou mediante 

formulários da própria empresa ou laudos técnicos, sendo que, a partir de 

então, com a promulgação do Decreto n. 2.172/97, passou a ser exigida a 

comprovação da utilização de arma de fogo, conforme entendimento 

pacificado na jurisprudência “in verbis”: “PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE 

TEMPO ESPECIAL. VIGIA (VIGILANTE). ENQUADRAMENTO LEGAL. USO 

DE ARMA DE FOGO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA 

DO BENEFÍCIO A PARTIR DA DER. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. 1. No que 

concerne à atividade de vigilante, a jurisprudência do STJ e da 3ª Seção 

desta Corte já firmou entendimento no sentido de que, até 28/04/1995, é 

possível o reconhecimento da especialidade da profissão de vigia ou 

vigilante por analogia à função de guarda, tida por perigosa (código 2.5.7 

do Quadro Anexo ao Decreto n. 53.831/64), independentemente de o 

segurado portar arma de fogo no exercício de sua jornada laboral (REsp n. 

541377/SC, 5ª Turma Min. Arnaldo Esteves Lima, DJU 24/04/2006; EIAC n. 

1999.04.01.082520-0, Rel. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz, DJU 

10-04-2002, Seção 2, pp. 425-427). Para o período posterior à edição da 

Lei n. 9.032, de 28/04/1995, que extinguiu o enquadramento profissional, o 

reconhecimento da especialidade da função de vigia depende da 

comprovação da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à 

integridade física – como o uso de arma de fogo, por exemplo – mediante 

apresentação de qualquer meio de prova, até 05/03/1997, e, a partir de 

então, por meio de laudo técnico ou perícia judicial. Isto porque, cuida-se 

de atividade perigosa que expõe o trabalhador à possibilidade de 

ocorrência de algum evento danoso que coloque em risco a sua própria 

vida, notoriamente os crimes contra o patrimônio. Assim, cabe ao 

vigia/vigilante particular, guarda privado, evita-los, o que caracteriza esta 

atividade como perigosa, expondo os profissionais a um risco constante e 

ao próprio estresse inerente a tal exercício profissional, desde que 

comprovado mediante apresentação de formulário específico. 2. Estando a 

fixação dos consectários legais em consonância com o entendimento do 

e. STJ quanto ao tema, bem como em sintonia com a orientação 

jurisprudencial atinente à matéria, não há motivo plausível para alterar a 

sentença quanto ao tópico. 4. Determinado o cumprimento imediato do 

acórdão no tocante à implantação do benefício deferido no Juízo de 

origem. 5. Considerando o trabalho adicional em grau de recurso, deverá 

ser majorada a verba advocatícios em desfavor do INSS, posto que 

improvido o eu recurso.” (TRF4 – AC/RS: 50677653220164047100 – 

Quinta Turma, Rel. Altair Antônio Gregório, j. 18.9.2018 - destaquei) 

“BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DECORRENTE 

INSALUBRIDADE. VIGILANTE. APÓS 06/03/1997 (DECRETO 2.172/97). 

POSSIBILIDADE DESDE QUE COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE 

FOGO. POSIÇÃO CONSOLIDADA DA TNU (REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA – PEDILEF 05020133420154058302/PE, Rel. Juiz 

Frederico Augusto Leopoldino Koehler, sob o regime de representativo de 

controvérsia (tema 128), julgado em 20.7.2016, acórdão publicado em 

29.7.2016 (trânsito em julgado em 26.10.2016). NÃO COMPROVAÇÃO DE 

USO DE ARMA DE FOGO NO PERÍODO POSTULADO. REVISÃO DO 

ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO IMPLICARIA 

REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA 

QUESTÃO DE ORDEM N. 13 E DA SÚMULA N. 42 DESTA C. TNU. 

INCIDENTE NÃO CONHECIMENTO.” (TNU – Pedido 50093865720144047104 

– Turma Nacional de Uniformização, Relator: Ronaldo José da Silva, j. 

14.9.2017, p. 25.9.2017) O autor logrou êxito na comprovação das 

atividades descritas como especiais, segundo se infere de sua carteira de 
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trabalho, bem como do extrato do CNIS (pg. 20), nos quais se vê que ele 

laborou na condição de vigilante em empresas de “transporte de valores” 

nos períodos de 18.2.1983 a 19.9.1983; de 9.12.1983 a 5.7.1985; de 

14.11.1988 a 30.8.1990; de 13.11.1990 a 19.3.1991; de 20.3.1991 a 

28.9.1998 e de 19.9.200 a 10.2003, cumprindo salientar que o pedido de 

reconhecimento da periculosidade se resume apenas ao período que 

antecede a 28.4.1995. Ora, a atividade de transportes de valores, como 

se sabe, pressupõe, por si só, a utilização de arma de fogo, o que reforça 

ainda mais a exposição do trabalhador à periculosidade, sendo, portanto, 

devido o reconhecimento do tempo de trabalho como especial, até porque 

o § 5º do art. 57 da Lei n. 8.213/91 está em plena vigência, sendo que, 

atualmente, não cabe mais dúvida quanto à possibilidade de conversão de 

todo tempo trabalhado em condições especiais, para ser somado ao 

restante do tempo sujeito a contagem comum e, consequentemente, fazer 

jus à aposentadoria por tempo de serviço (precedentes do STJ, REsp 

1.151.363/MG). Nesses termos, considerando que em 2017 o autor já 

havia obtido o reconhecimento de 18 (dezoito) anos, 3 (três) meses e 6 

(seis) dias de trabalho (pg. 16), somada a atividade rural comprovada nos 

autos pelo período de 25 (vinte e cinco) anos, mais o período laborado em 

atividades especiais, ora reconhecido, com o tempo total de contribuição 

do requerente, faz ele jus ao benefício previdenciário pretendido, pois 

conta com muito mais de 35 anos de contribuição. Diante do exposto, com 

fulcro no art. 52 e 57, ambos da Lei 8.213/91, julgo procedente o pedido 

formulado na Ação de Concessão de Benefício Previdenciário intentada 

por José Carlos Pereira da Silva em face do INSS, a fim de condenar o 

requerido a conceder a este a aposentadoria por tempo de contribuição, 

desde a data do requerimento administrativo (12.4.2017 – pg. 16), com 

renda mensal inicial (RMI) a ser apurada pela própria autarquia federal com 

estrita observância às prescrições legais, declarando, assim, extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. As 

prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente 

corrigidas pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) 

desde a data fixada na sentença, em razão do julgamento do RE 870947, 

tema 810 do STF, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da 

Lei n. 9.494/97. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da 

citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 

9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09. Por ser ilíquida a 

sentença, os honorários advocatícios deverão ser fixados por ocasião da 

liquidação do julgado, nos termos do § 4º, II, do art. 85, do Código de 

Processo Civil, que deverá ser calculado sobre o valor da condenação 

correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da 

sentença (Súmula 111 do STJ). Quanto às custas processuais, segundo 

prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, a Fazenda Pública é isenta 

do pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto aos 

valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste caso, 

não houve, por ser ela beneficiária da gratuidade da justiça. Recorro, de 

ofício, por tratar de sentença ilíquida (Súmula 496, do STJ). Havendo 

recurso voluntário, intime-se a parte contrária para contrarrazoá-lo, 

remetendo-se, após, os autos, à instância superior para os devidos fins. 

Em obediência às normas previstas no art. 1.288, da Seção 17 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

(CNGC), faço constar as seguintes anotações: Nome da parte 

beneficiária: José Carlos Pereira da Silva – CPF n. 318.508.981-20; Nome 

dos pais: Cícero Pereira da Silva e Leonor Almeida e Silva. Benefício 

Concedido: aposentadoria por tempo de contribuição; 3. Data inicial do 

Benefício: 12.4.2017 (data do requerimento administrativo; Renda mensal 

inicial: a ser calculada pela própria autarquia federal 5. Data do início do 

pagamento administrativo: 30 dias do trânsito em julgado da sentença. 

Decorrido o prazo recursal, à parte autora para requerer o que de direito, 

em 10 dias. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007239-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO ARANTES FERREIRA OAB - MT5920/O (ADVOGADO(A))

JULIANA MOURA NOGUEIRA OAB - MT0007920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (RÉU)

W. M. J. (RÉU)

 

Vistos... JUSSÉLIA DA SILVA, qualificada nos autos, propôs “Ação 

Declaratória de Reconhecimento de União Estável Post Mortem com Pedido 

Liminar de Tutela de Urgência”, objetivando o reconhecimento da união 

estável estabelecida com o “de cujus” WALDECK MACIAL JORTE no 

período de 7.5.2010 a 30.8.2017, sobretudo para o fim de habilitá-la ao 

recebimento de pensão vitalícia, uma vez que o falecido era servidor 

público estadual. Argumenta que começou um relacionamento amoroso 

com o “de cujus” em fevereiro de 2007 e que, em 7.5.2010, com o intuito 

de constituir família, passaram a residir sob o mesmo teto, como marido e 

mulher, cuja união perdurou até o falecimento. Esclarece que da união não 

tiveram filhos em comum, mas afirma que já possuía 4 filhos de outro 

relacionamento, sendo que aos mais novos, o André da Silva Santos e o 

João Henrique da Silva Santos, foi dispensada toda atenção e carinho pelo 

“de cujus”, configurando, assim, convivência pública, contínua e 

duradoura, estabelecida com o único objetivo de constituição de família. 

Afirma que o sustento da casa era garantido, na maior parte, pelos 

rendimentos do falecido companheiro, que eram auferidos do trabalho 

desempenhado na Gerência de Transportes da Secretaria de Estado de 

Saúde, profissional técnico de nível médio, com vínculo de contrato 

temporário de 23.5.89 a 1.3.96, e efetivo, a partir de 25.11.1996. Assevera 

que, para corroborar a assertiva quanto à união estável, instrui a inicial 

com vários documentos, sendo eles, comprovantes de endereço, 

declaração do irmão do falecido e de pessoas que conheciam e 

presenciaram a convivência do casal, declarações de imposto de renda, 

documentos funcionais, contas da família e, por fim, de fotos de vários 

momentos em família e com amigos. Convicta do preenchimento dos 

requisitos previstos nos arts. 1723 e 1.724, ambos do CC, necessários à 

configuração da entidade familiar, com suporte ainda no art. 226, § 3º, da 

CF e no art. 1.790, do CC, bem como em alguns julgados tidos como 

amparadores de sua pretensão, requer, em caráter liminar de tutela de 

urgência, sua imediata habilitação como beneficiária da pensão por morte 

do seu ex-companheiro e, por consequência, o recebimento de todos os 

créditos deste. No mérito, pleiteia o reconhecimento da união estável. 

Juntou vários documentos. Pelo despacho inaugural foi ordenada à 

requerente que emendasse a inicial para integrar à lide os irmãos do 

falecido, o que foi feito (página 182-191). Na sequência, considerando 

também a necessidade de integração à lide do Estado de Mato Grosso, o 

Juízo da Vara da Família, para onde foi distribuída primeiramente a ação, 

declinou a competência para esta vara especializada da Fazenda Pública 

(página 192). O Estado de Mato Grosso foi integrado à lide e o pedido 

liminar foi indeferido (página 217-218). O Estado de Mato Grosso, em 

contestação, pugna pela improcedência do pleito, sob o fundamento de 

que a requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alegada 

união estável, providência necessária, segundo prevê o art. 245 da Lei 

Complementar n. 04 (página 226-227). Mais adiante, a requerente reitera o 

pedido de concessão liminar da tutela de urgência (página 234). Em 

audiência de instrução e julgamento foram ouvidas 3 testemunhas, bem 

como colhido o depoimento da requerente, tendo esta, ao final, em debates 

orais, ratificado os termos da inicial, e reiterado o pleito de concessão de 

tutela de urgência. O Estado de Mato Grosso, por sua vez, ratificou os 

termos da peça de defesa (página 245). É o relatório. Decido. O cerne da 

controvérsia reside na verificação da existência ou não da alegada 

convivência uxória para se aferir o suposto direito ao benefício pleiteado, 

o que ora se passa a fazer, assinalando-se que, de acordo com o 

disposto no art. 1.723 do Código Civil, é reconhecida como entidade 

familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na 

convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo 

de constituição de família (art. 1.724, CC). No caso em apreço, a autora se 

desincumbiu do ônus da prova, demonstrando a convivência com o de 

cujus, através de prova testemunhal e também documentais, onde consta 

o endereço da autora como sendo o mesmo do de cujus, dívidas 

contraídas pela família e fotografias registrando vários momentos com a 

família e amigos. As testemunhas ouvidas por este Juízo foram unânimes 

na afirmação de que a autora e o de cujus conviveram contínua e 

ininterruptamente sob o mesmo teto até quando ele foi a óbito no dia 

30.8.2017, chegando mesmo a atestar que eles nunca se separaram de 

fato. O informante Wagner Maciel, irmão do falecido, igualmente, ratificou a 

assertiva da autora de que esta conviveu maritalmente com o “de cujus” 

por mais de 10 (dez) anos, ininterruptamente e que as despesas da casa 

eram mantidas por ele porque o seu salário era bem superior ao da 

companheira. Evidenciada, portanto, a união estável, impõe-se a análise 

do preenchimento dos requisitos legais para a pensão por morte que, de 
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acordo com o art. 245 da Lei Complementar Estadual n. 04/90, são 

beneficiários das pensões, dentre outras pessoas, o companheiro ou 

companheira que comprove união estável como entidade familiar por meio 

de ação judicial própria ao reconhecimento (Nova redação dada pela LC 

524/14), independentemente de comprovação de dependência econômica, 

por ser esta presumida. A jurisprudência mato-grossense tem se 

posicionado no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos legais 

da Lei Complementar Estadual n. 04/90, bem como demonstrada a união 

estável como entidade familiar, a companheira do falecido faz jus ao 

recebimento de pensão vitalícia, segundo se observa dos seguintes 

julgados: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – 

RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – PENSÃO VITALÍCIA POR MORTE 

DE SERVIDORA PÚBLICA – SITUAÇÃO DE COMPANHEIRO COMPROVADA 

JUDICIALMENTE – DESNECESSIDADE DE COMPROVARA DEPENDÊNCIA 

ECONÔMICA – LEI 04/90 E PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – 

INCIDÊNCIA CONFORME PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 1º-F DA LEI 

9.494/1997, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009 – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.I - O convivente de servidora pública 

estadual faz jus ao recebimento de pensão por morte, mormente quando 

há previsão legal para tanto. II- Comprovado, por meio de documentação e 

testemunhas, que o casal vivia em união estável, quando da morte da 

servidora pública, o pagamento do benefício de pensão por morte é 

devido. III – (...) Os juros de mora corresponderão aos juros dos depósitos 

em caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, 

com redação dada pela Lei 11.960/2009. Solução que resulta da 

declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 5º da Lei 

11.960/2009, proferida na ADI 4.357/DF e ADI 4.425/DF. (...) (AgRg no 

REsp 1465990/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 08/10/2014). IV - Os honorários 

advocatícios devem ser fixados de acordo com a apreciação equitativa do 

juiz, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de 

serviço, a natureza e importância da causa e o tempo exigido para o seu 

serviço, nos moldes do disposto no art. 20, § 3º, do CPC/73.” (TJMT – 

Apelação / Remessa Necessária 80370/2016, Rel. Desa. Maria Aparecida 

Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2018, DJe 

7.5.2018). “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL E PENSÃO POR MORTE – 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – UNIÃO E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – 

DEMONSTRADAS – DIREITO AO BENEFÍCIO – SENTENÇA RATIFICADA. O 

reconhecimento da união estável exige a comprovação da convivência 

pública, duradoura e contínua estabelecida com o objetivo de constituição 

de família (CRF, art. 226, § 3º; CC, art. 1.723). Reconhecida a união 

estável, a companheira faz jus ao recebimento de pensão por morte, 

consoante prescreve o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Moto 

Grosso (Lei Complementar n. 231/2005, arts. 85 e 87).” (TJMT – ReexNec 

179429/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, j. 28.8.2017 – DJe 6.9.2017 – destaquei). Restando, pois, 

demonstrada, cabalmente, a união estável como entidade familiar, 

impõe-se a procedência do pleito nos moldes pleiteados. Considerando o 

teor das provas produzidas, que torna evidente a presença dos requisitos 

previstos no art. 300 do CPC, e levando-se em conta a idade da parte 

requerente, a sua condição de pessoa humilde, assim como a natural 

demora na implantação do benefício, só possível, em regra, com o trânsito 

em julgado da decisão concessiva do benefício, tenho como pertinente o 

pedido de tutela de urgência formulado nos autos, ante a constatação do 

perigo de dano, diante da robusta prova de que era o “de cujus” quem 

supria a quase totalidade das despesas familiares e que existem dívidas 

contraídas a serem liquidadas. Assim, o deferimento da medida é 

providência que se impõe, agora em sentença (STJ-3ª T, REsp 473.069 

DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, JTJ 302/493), para que a implantação do 

benefício ocorra dentro de 30 dias, independentemente do decurso do 

prazo recursal. Diante do exposto, com suporte no art. 245, I, “c”, da LC 

04/90 c/c art. 1.723, do Código Civil, e art. 226, § 3º, da Constituição 

Federal, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de 

declarar o reconhecimento da união estável entre Jussélia da Silva e 

Waldeck Maciel Jorte, no período compreendido entre 7.5.2010 e 

30.8.2017, bem como condenando ao requerido a conceder à requerente 

o benefício pensão por morte, a partir do óbito. Concedo o pedido de tutela 

provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, e ordeno a imediata 

intimação do requerido para a implantação do benefício em favor da autora 

no prazo de 30 dias, a contar da intimação desta sentença, 

independentemente do trânsito em julgado, sob pena de imposição de 

multa diária, sem prejuízo de outras medidas necessárias ao efetivo 

cumprimento da ordem judicial. Para fins de correção monetária deverá 

incidir o INPC, a partir do vencimento de cada obrigação. Quanto aos juros 

de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 

11.960/2009), da citação (Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 

1495146/MG – 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 2.3.2018; 1492221/PR – 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques 

– 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 1495144/RS – 1ª Seção – rel. Min. Mauro 

Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018 – Tema 905). Deixo de 

condenar o requerido no pagamento das custas e despesas processuais 

por ser isento, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda (art. 3º, I, da Lei n. 7.603/2001), que, neste caso, 

inexistiu, por ser beneficiária da gratuidade da justiça. Por ser ilíquida a 

sentença, os honorários advocatícios deverão ser fixados por ocasião da 

liquidação do julgado, nos termos do § 4º, II, do art. 85, do Código de 

Processo Civil. Quanto às custas processuais, segundo prevê o art. 3º, I, 

da Lei Estadual n. 7.603/2001, a Fazenda Pública é isenta do pagamento 

das custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores 

despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não 

houve, por ser ela beneficiária da gratuidade da justiça. Recorro, de ofício, 

por tratar de sentença ilíquida (Súmula 496, do STJ). Decorrido o prazo 

para eventual recurso voluntário, ou depois de apresentadas 

contrarrazões ao recurso de apelação possivelmente interposto, 

remetam-se os autos à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004590-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEIDES NERES SANTOS (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)

 

Vistos, SHIRLEIDES NERES SANTOS, qualificado nos autos, propôs “Ação 

Declaratória e Condenatória para Concessão de Benefício Previdenciário” 

em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia 

Federal, objetivando, em síntese, o restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez, 

pois, segundo alega, está incapacitado para o trabalho, conforme exames 

e laudos médicos carreados com a inicial. Relatou ter sido beneficiário do 

auxílio-doença até 18.5.2017, quando o INSS cessou o benefício 

indevidamente, mesmo ainda estando impossibilitado de trabalhar. Por tais 

motivos, pugnou pela antecipação da tutela, consistente no 

restabelecimento do auxílio-doença e, no mérito, a confirmação da medida, 

com a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez desde a 

data da cessação do benefício. Instruiu o pedido com diversos 

documentos. A antecipação de tutela foi indeferida. Citado, o réu 

contestou o pleito alegando não terem sido preenchidos os requisitos 

necessários à concessão do benefício, suscitando a prescrição 

quinquenal, rechaçada no Termo de Audiência e pedindo, em caso de 

eventual condenação, a fixação da correção monetária e dos juros de 

acordo com o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, bem como isenção das custas e o 

termo inicial do benefício como sendo a data do requerimento 

administrativo. Alegou, por fim, que este juízo deve se manifestar 

especificamente sobre as matérias constitucionais dispostas na peça de 

defesa, a fim de viabilizar eventual recurso extremo. Junta documentos. 

Em impugnação à contestação, o autor reiterou os termos da inicial. 

Realizou-se perícia médica, com a intimação das partes para manifestação 

sobre o laudo, porém decorreu em branco o prazo para ambas. É o 

relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de produção de outras provas, 

impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Quanto ao mérito, cumpre assinalar que a concessão dos 

benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez está 

condicionada à verificação concomitante dos fatos determinantes exigidos 

pelo art. 25, I c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, 

na hipótese da aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, 

aliado ao cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) 
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contribuições mensais, não excluindo a comprovação da qualidade de 

segurado da Previdência Social. A qualidade de segurada da parte autora 

e a carência do benefício restaram demonstradas no extrato do CNIS (Id. 

11356870), no qual se verifica que o INSS lhe concedeu o auxílio-doença 

com a cessação em 18.5.2017, reconhecendo, assim, o preenchimento 

dos requisitos necessário à implantação, ainda, que temporária, restando, 

pois, verificar se, de fato, ele está inapto para o labor. A inicial veio 

instruída com diversos documentos que retratam o quadro clínico do autor, 

conforme se infere nos atestados e laudo médico que acompanharam a 

inicial. Tais informações foram confirmadas pela perícia médica realizada 

nos autos, conforme parecer do Sr. Perito Judicial, Doutor João Leopoldo 

Baçan a baixo transcrito: “Periciando com o diagnóstico de sequela de 

hanseníase (eritema nodoso e neurites), associado a diabetes mellitus e 

sequela de traumatismo do tendão Aquileu esquerdo, com o histórico de 

tratamento cirúrgico, estando em acompanhamento médico e em o uso de 

medicamentos. Apresenta comprometimento funcional do membro inferior 

esquerdo ao exame clínicopericial, descompensado clinicamente e que o 

incapacita para a atividade laborativa temporariamente. Com base nos 

elementos e fato expostos, conclui-se que foi constatado a presença de 

incapacidade laborativa total e temporária. Não apresenta limitação para a 

vida independente.” (pág. 3 – Id. 12337932 – destaquei) Como se vê, a 

perícia médica e os documentos médicos contidos nos autos confirmam a 

incapacidade temporária do autor a ensejar a concessão do 

auxílio-doença, pois restou clara a possibilidade de reabilitação, 

especialmente se houver tratamento médico, o que o autor vem fazendo. 

Outrossim, restou também apurado nos autos que o INSS nunca submeteu 

o segurado a qualquer processo de reabilitação, muito pelo contrário, 

cassou-lhe o benefício, mesmo estando ele impossibilitado de trabalhar, o 

que impõe o restabelecimento do benefício. Em caso semelhante assim se 

posicionou a jurisprudência, mutatis mutandis: “PREVIDENCIÁRIO. 

RESTABELECIMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR URBANO. 

COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. LAUDO PERICIAL. 

INCAPACIDADE LABORAL. 1. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria 

por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) 

contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei 

8.213/91; c) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 

15 dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, incapacidade 

(permanente e total) para atividade laboral. 2. A incapacidade laboral da 

parte autora foi comprovada pela perícia médica realizada, onde se 

constata a incapacidade parcial e permanente, com possibilidade de 

reabilitação (fls. 112/116 e 164/169). A qualidade de segurado, por sua 

vez, foi demonstrada pelo CNIS (fls. 131), onde consta registro de 

vínculos urbanos, sendo os dois últimos nos períodos de 01/07/2010 a 

11/08/2010 e 01/02/2011, sem data de baixa, com indicação de última 

remuneração em 02/2013, bem como concessão o pagamento de 

auxílio-doença no período de 20/03/2012 a 05/12/2012. 3. A concessão 

anterior de benefício previdenciário comprova a qualidade de segurado da 

parte autora. 4. A prova pericial analisada demonstra a incapacidade 

laboral da parte autora com a intensidade e temporalidade compatíveis com 

o deferimento do benefício de auxílio-doença. 5. O auxílio-doença será 

mantido até que a parte autora restabeleça a sua capacidade laborativa, 

após a submissão a exame médico-pericial na via administrativa, que 

conclua pela inexistência de incapacidade. 6. Apelação do INSS 

parcialmente provida, no tocante aos juros de mora. (TRF1 – AC/MG 

0071368-64.2014.4.01.9199 – Segunda Turma, Rel. Des. Federal Neves da 

Cunha, p. e-DJF1 de 15.6.2016) “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

TRABALHADOR URBANO. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE 

SEGURADO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INDEVIDA. INCAPACIDADE LABORAL, 

RECONHECIDA EM LAUDO PERICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CUSTAS (...) 4. Diante da incapacidade 

parcial, determina-se a concessão do benefício de auxílio-doença, desde 

a cessação indevida, até que se conclua eventual processo de 

reabilitação, quando poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez 

ou auxílio-acidente, a depender do sucesso ou insucesso da reabilitação. 

5. Atrasados: correção monetária e os juros moratórios conforme Manual 

de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. A 

antecipação de tutela deve ser mantida, porque presentes os requisitos e 

os recursos eventualmente interpostos contra o acórdão têm previsão de 

ser recebidos apenas no efeito devolutivo. 7. Apelação e remessa oficial 

parcialmente providas (itens 4 e 5). (TRF1 – AC/MG 

0038118-40.2014.4.01.9199 – Segunda Turma, Rel. Des. Federal 

Francisco de Assis Betti, Rel. Conv. Juiz Federal César Cintra Jatahy 

Fonseca, e-DJF1 de 13.6.2016) O autor, como restou demonstrado, 

preenche os requisitos para obtenção do benefício de auxílio-doença, uma 

vez que comprovou sua qualidade de segurado e a sua temporária 

inaptidão para o exercício laboral, devendo, portanto, submeter-se aos 

procedimentos de reabilitação estabelecidos no art. 101, da Lei 8213/91 a 

cargo do INSS, até que se veja apto a exercer alguma atividade compatível 

com a limitação sofrida ou, ainda, até que comprove a impossibilidade de 

reversão da sua condição física, a gerar direito à aposentadoria por 

invalidez. Quanto ao prequestionamento, com a manifestação específica 

sobre as matérias constitucionais, com vistas a eventual interposição de 

recurso especial, pleiteado pela parte requerida, assinalo que tal exigência 

para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser 

cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais apresentados. Por fim, considerando o teor das provas 

produzidas, que torna evidente a presença dos requisitos previstos no art. 

300, do CPC, e levando-se em conta a condição do autor de pessoa 

enferma e hipossuficiente, assim como a natural demora na implantação 

do benefício, só possível, em regra, com o trânsito em julgado da decisão 

concessiva do benefício, tenho como pertinente o pedido de antecipação 

da tutela de urgência formulado nos autos, ante a constatação do perigo 

de dano. Assim, o deferimento da medida é providência que se impõe, 

agora em sentença (STJ-3ª T, REsp 473.069 DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, 

JTJ 302/493), para que a implantação do benefício ocorra dentro de 30 

dias, independentemente do decurso do prazo recursal. Diante do 

exposto, com fulcro no art. 25, c/c art. 59, ambos da Lei n. 8.213/91 julgo 

procedente o pedido formulado na inicial a fim de ordenar o 

restabelecimento do auxílio-doença, a partir da cessação (19.5.2017)[1], 

descontadas parcelas eventualmente pagas, além do abono anual previsto 

no art. 40 da respectiva lei, declarando, assim, extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Concedo o pedido 

de antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, e ordeno a 

imediata intimação da parte requerida para o seu cumprimento, sob pena 

de imposição de multa, sem prejuízo de outras medidas necessárias ao 

efetivo cumprimento da ordem judicial. Condeno, ainda, o INSS, a submeter 

o autor ao processo de reabilitação, nos termos do art. 100, da Lei n. 

8213/91, devendo esta sujeitar-se aos exames periódicos realizados pela 

Autarquia Federal. As prestações em atraso devem ser pagas de uma só 

vez, atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da Lei 11.430/2006, que 

incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de juros de mora, 

conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da 

Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).[2] Por ser 

ilíquida a sentença, os honorários advocatícios deverão ser fixados por 

ocasião da liquidação do julgado, nos termos do § 4º, II, do art. 85, do 

Código de Processo Civil, que deverá ser calculado sobre o valor da 

condenação correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença (Súmula 111 do STJ). Quanto às custas 

processuais, segundo prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, a 

Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da gratuidade da justiça. Recorro, de ofício, por tratar de 

sentença ilíquida (Súmula 490, do STJ). Havendo apelação e apresentadas 

as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. Em 

obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as 

seguintes anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Shirleides Neres 

Santos, portador do CPF n. 959.380.953-87; 2. Filiação: José Maria 

Nascimento Santos e Raimunda Nascimento Neres Santos; 3. Benefício 

Concedido: auxílio-doença; 4. Data inicial do Benefício: 19.5.2017 (dia 

posterior à cessação do auxílio-doença); 5. Prazo para o cumprimento da 

sentença: 30 dias da intimação da tutela antecipatória. Havendo apelação 

e apresentadas as contrarrazões, à instância superior para os devidos 

fins. P. R. I. C. [1] “O termo inicial para restabelecimento do auxílio-doença 

será a data da sua cessação indevida até o dia anterior ao da 

a p o s e n t a d o r i a  p o r  i n v a l i d e z . ”  ( T R F 1  –  A C / R O  - 

0000895-48.2017.4.01.9199 – Primeira Turma, Rel. Des. Federal Jamil Rosa 

de Jesus Oliveira, e-DJF1 de 29.3.2017) [2] Recurso Repetitivo nos 

Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell 

Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. 

Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª 
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Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, 

(Tema 905).
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Vistos. JOSÉ OLIMPIO DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, 

impetrou Mandado de Segurança contra ato do SECRETÁRIO DE 

ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, Sr. Pablo Gustavo 

Moraes Pereira, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de 

servidores públicos do Município de Várzea Grande e estar lotado na 

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, desde 15.2.1992, 

exercendo o cargo de Professor, conforme termos do histórico funcional e 

demais documentos juntados aos autos. Disse ter concluído mestrado em 

4.3.2004 (Mestre em Ciência da Educação) e doutorado em 17.12.2013 e, 

que, ainda assim, decorridos mais de 25 anos de serviço, permanece com 

salário defasado (R$ 2.160,42), uma vez que deveria ter sido elevado 

para a classe E, nível 9, com salário de R$ 5.267,12. Esclareceu que as 

atribuições, a política salarial e o Plano de Carreira do Magistério Público 

Municipal foram regidos pela Lei n. 2.361/2001 no período de outubro de 

2001 a fevereiro de 2011, que, visando assegurar a valorização dos 

profissionais da categoria, estruturou a carreira e o regime jurídico dos 

profissionais da educação da rede pública de ensino, direitos que foram 

assegurados pelas Leis n. 3.505/2010 e 3.797/2012, alteradas pela Lei 

Complementar n. 4.007/2014. Com base nisso, alegando, ainda, ter 

preenchidos os requisitos legais da progressão na carreira e em face da 

inércia do impetrado, requereu, em sede liminar, fosse a autoridade 

coatora compelida a realizar o seu enquadramento na classe E, nível 9 e, 

no mérito, a confirmação da liminar, bem como o reconhecimento dos 

efeitos financeiros retroativos à data em que foi cometida a ilegalidade. 

Juntou documentos. O pedido liminar foi indeferido (Id. 8692483). 

Notificado, o ente público municipal esclareceu que, diferentemente do 

pretendido pelo impetrante, não faz ele jus à elevação para a classe E, 

uma vez que não cumpriu o interstício de 3 (três) anos em cada classe, 

pugnando pela denegação da segurança. Em caso de acolhimento do 

pleito, pede seja o crédito submetido ao rito do precatório, conforme prevê 

o art. 535, § 3º, I, do CPC (Id. 14061721). Instado a se manifestar, o 

Ministério Público foi parcialmente favorável à concessão da segurança, 

no sentido de que o impetrante seja enquadrado na classe B, nível 9 (Id. 

11407424). É o relatório. Decido. Cumprido até aqui todo o procedimento 

previsto na Lei Federal n. 12.016/2009, cabe julgar o presente mandado de 

segurança, nos termos do art. 12 da aludida lei, cumprindo salientar que a 

questão a ser enfrentada no presente mandamus reside na aferição do 

apontado direito do impetrante de obter a progressão na carreira de 

professor da rede municipal de ensino de Várzea Grande, sob a forma de 

promoção nas classes, e, por consequência, o recebimento dos 

vencimentos condizentes com a promoção, tendo em vista a verificação 

do interstício de 3 (três) anos previstos na Lei n. 2.361/2001 e nas Leis 

Complementares ns. 3.505/2010, 3.797/2012 e 4.007/2014. O invocado 

direito está alicerçado, primeiramente, na Lei Federal n. 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional e prescreve, em seu art. 67, o seguinte: “Os sistemas de ensino 

promoverão a valorização dos profissionais da educação, 

assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 

carreira do magistério público: I - ingresso exclusivamente por concurso 

público de provas e títulos; II - aperfeiçoamento profissional continuado, 

inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim; III - piso 

salarial profissional; IV - progressão funcional baseada na titulação ou 

habilitação, e na avaliação do desempenho; V - período reservado a 

estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - 

condições adequadas de trabalho.” Como se vê acima, os profissionais da 

educação fazem jus, realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos 

planos de carreira do magistério público, à progressão funcional com base 

nos títulos ou na habilitação e na avaliação do desempenho, vez que se 

está a cuidar aqui de valorização profissional. Nessa mesma linha, a Lei 

Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal 

de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de 

assegurar, em seu art. 18, que a progressão funcional do professor 

dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, estabelece 

a partir do art. 19 o seguinte: “Art. 19 - A progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de 

nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três 

(03) anos. Parágrafo único – Os níveis de progressão dos Profissionais 

da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 – A promoção 

decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições 

credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica. § 1º - O interstício para promoção é de três 

anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de desempenho e a de 

conhecimento será realizada a cada três anos de acordo com os critérios 

definidos em lei própria. § 3º - O interstício para promoção será contado a 

partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de 

Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de 

Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional. § 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não 

havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente. Art. 

21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma 

classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 

(três) anos, com percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de 

cada ano acrescido sobre o valor do subsídio. Parágrafo único – As 

classes de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) 

arábicos, de 1 a 10. Art. 23. Os níveis de progressão do cargo de 

Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por 

cinco (05) letras, de A a E. Parágrafo único – Os níveis são estruturados 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: a) – Nível A – habilitação específica de nível 

médio-magistério; b) – Nível B – habilitação específica de grau superior em 

nível de graduação, representado por licenciatura plena e/ou formação 

nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, 

aprovado em 6 de fevereiro de 1970; (...)” A Lei Complementar n. 

4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012 e 

dá outras providências, prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei complementar nº. 

3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações: (...) Art. 19 – 

(...) Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 21 – A promoção dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra 

dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. 

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 23 – As Classes de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As 

classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Classe A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena; c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. Desse modo, só há falar em promoção se, além de 

demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada 

classe da carreira do magistério público municipal, resultar comprovada a 

avaliação de desempenho favorável, a qualificação profissional em 

instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas de 

conhecimento do professor, de acordo com o estabelecido nos referidos 

artigos, que se mostra em clara sintonia com o dispositivo 67 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. No caso dos autos, contudo, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103759/11/2018 Página 592 de 671



deve ser aplicado o disposto no § 4º do art. 20 da Lei n. 3.797/2012, que 

cuida da promoção automática, uma vez que a Administração Pública 

manteve-se inerte nas vezes em que fora provocada, deixando de 

regulamentar o processo de avaliação no prazo assinalado na lei, 

inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada. Mesmo porque 

consta da lei, como visto acima, que, decorrido o prazo previsto no § 1º, 

que fala do interstício de três anos de efetivo exercício de cada classe da 

carreira do magistério público municipal e não havendo o processo de 

avaliação, a promoção deve dar-se automaticamente por tempo de 

serviço, promoção essa que, todavia, ainda não fora efetuada, a despeito 

da clara demonstração do requisito objetivo, consistente no fator tempo de 

serviço, verificado na documentação trazida com a petição inicial. Assim, 

ao mesmo tempo em que o legislador ordinário condicionou os requisitos 

subjetivos – quais sejam as avaliações de desempenho e conhecimento, 

nelas incluindo, por óbvio, o exame da qualificação em instituições 

credenciadas – aos critérios a ser definidos por lei própria, tratou de 

prever, também, a excepcional hipótese de a Administração Pública 

omitir-se ou manter-se inerte, estabelecendo norma clara no sentido de 

promover automaticamente os servidores que cumprirem o requisito 

temporal no serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas as 

comentadas avaliações. Pouco importa aqui se houve ou não pedido 

expresso de promoção na carreira ou se os interessados nessa forma de 

progressão funcional provaram ter formalizado esse pedido, bem como 

demonstrado que não houve regular processo de avaliação por parte da 

Administração Pública, a quem compete, afinal, a iniciativa dessa 

providência, não se podendo cobrar dos administrados que produzam 

prova negativa ou impossível. Some-se a isso o fato inconteste de que a 

ausência de avaliação com vistas à promoção da impetrante não fora 

contrariada pela autoridade impetrada, que bem poderia carrear para os 

autos o processo de avaliação caso este tivesse ocorrido realmente. 

Tem-se, assim, no caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação ao 

princípio constitucional da legalidade a ser obedecido pela Administração 

Pública, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, conforme 

ensinamentos doutrinários reproduzidos abaixo: “Na Administração Pública 

não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração 

particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública 

só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa 

“poder fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer 

assim”.” (Hely Lopes Meirelles em Direito Administrativo Brasileiro, 

Malheiros Editores, 21ª edição, 1996, p. 82) “Assim, o princípio da 

legalidade é o da completa submissão da Administração às leis. Esta deve 

tão-somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a 

atividade de todos os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto 

é, o Presidente da República, até o mais modesto dos servidores, só pode 

ser a de dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições 

gerais fixadas pelo Poder legislativo, pois esta é a posição que lhes 

compete no Direito brasileiro.” (Celso Antônio Bandeira de Mello em Curso 

de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 28ª edição, 2011, p. 101) 

Cabe anotar que tais lições tornam evidente o entendimento de que, 

justamente por dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a 

Administração Pública atender ao comando legal previsto no art. 20º, § 4º, 

da Lei Municipal n. 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o 

que a lei determina. Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes 

Meirelles, em comentários acerca da omissão da Administração, é possível 

vislumbrar mais claramente o acerto na impetração do mandado de 

segurança no caso em apreço: “Não há, em doutrina, um critério 

conclusivo sobre a conduta omissiva da autoridade. Quando a norma 

estabelece que, ultrapassado tal prazo, o silêncio importa aprovação ou 

denegação do pedido do postulante, assim se deve entender, menos pela 

omissão administrativa do que pela determinação legal do efeito do 

silêncio. (...) Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental 

para a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação 

da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da 

Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial 

adequada, que tanto pode ser ação ordinária, medida cautelar, mandado 

de injunção ou mandado de segurança. Em tal hipótese não cabe ao 

Judiciário praticar o ato omitido pela Administração mas, sim, impor sua 

prática, ou desde logo suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o 

direito do postulante, violado pelo silêncio administrativo.” (destaquei – 

Obra citada, p. 98) É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver 

norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em 

promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a 

promoção automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar 

indevido prejuízo aos administrados. Os tribunais vêm decidindo nesse 

sentido sempre que se configurar a inércia da Administração Pública e 

houver previsão legal de promoção automática, como se vê a seguir, 

mutatis mutandis: “Servidor Municipal de Petrópolis. Reenquadramento. Lei 

Municipal nº 5.170/95 e Decreto Municipal nº 620/96. Inércia da 

Municipalidade em promover o reenquadramento de servidores. 

Progressão automática. A Lei 5.170/95 do Município de Petrópolis instituiu 

o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores e, em seu art. 5º, 

caput, dispôs que o Poder Executivo deve propiciar atividades, de forma 

anual, para atender as disposições quanto à progressão, promoção e 

reenquadramento de seus servidores. O § 1º do art. 5º estabelece que o 

não cumprimento do disposto no caput implicará na progressão automática 

do servidor, levando-se em conta apenas o tempo de serviço. 

Preenchidos os requisitos legais para o enquadramento funcional, deve 

ser assegurado o direito da parte autora. (...)” (destaquei – TJRJ – 

Apelação – Reexame Necessário 633178920108190042 – 15ª Câmara 

Cível – Des. Celso Ferreira Filho – j. 12.1.2012) “AÇÃO ORDINÁRIA – 

ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO IRRELEVANTE – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 96 DA LEI N. 

7.169/96. ‘A avaliação do desempenho, prevista no Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município (Lei nº 7.169/96), analisa o servidor 

municipal antes que ele adquira o direito de progredir na carreira’ ‘A 

omissão na realização dessa avaliação não pode prejudicar o servidor’ ‘A 

progressão não constitui acréscimo pecuniário, mas apenas a percepção 

de nova remuneração proveniente de classificação automática no nível 

imediato de sua série de classe. Não existe, aqui, o mesmo fundamento do 

qüinqüênio, pois este constitui gratificação proporcional ao tempo de 

serviço’ ‘Os atos da Administração Pública estão adstritos ao princípio de 

legalidade. Se satisfeitos os requisitos prévios na Lei Municipal nº 

7.169/96, é de ser garantida ao servidor municipal a progressão funcional 

pleiteada’” (destaquei – TJMG – Ap. nº 1.0024.05.778920-8/001 – rel. Des. 

Wander Marotta – j. 14.8.2007, public. 3.10.2007) O egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso já teve a oportunidade de decidir matéria idêntica, 

como se vê mais adiante, na ementa do julgado: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO 

ADESIVA E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA DE 

DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

MAGISTÉRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 

– DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – MANDADO DE SEGURANÇA 

JULGADO E COM TRÂNSITO EM JULGADO – PRESCRIÇÃO – 

INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – TERMO A QUO 

PARA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT – PROPOSITURA 

ANTES O REINÍCIO DO PRAZO – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS 

VALORES ATINENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 3o, DO CPC/73 – DESPROVIMENTO DO 

APELO DO ENTE PÚBLICO E PROVIMENTO PARCIAL DO ADESIVO. Se a 

preliminar de ausência de interesse processual confunde-se com o mérito, 

com este deve ser examinada. Decorrido o prazo previsto no artigo 9º, § 

1º, da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 

2001, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o 

direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, 

conforme prevê o § 6º do mesmo artigo.(...) (TJMT – Apelação / Remessa 

Necessária 22081/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 13.3.2017, DJe 23.3.2017- destaquei). Resta, pois, 

examinar os documentos acostados aos autos com a inicial e as 

informações prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 

3.797/2012 (Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande), 

cabendo salientar que a data do ingresso do servidor/impetrante no 

serviço público (15.2.1992) restou devidamente comprovada nos autos, 

por meio das fichas financeiras Id. 8682375. Assim, tendo o servidor sido 

admitido em 15.2.1992, alcançando 3 anos de serviço em 15.2.1995, 3 

anos em 15.2.1998, 3 anos em 15.2.2001, 3 anos em 15.2.2004, 3 anos 
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em 15.2.2007, 3 anos em 15.2.2010, 3 anos em 15.2.2013 e, por fim, 3 

anos em 15.2.2016, faz ele jus ao enquadramento no Nível 9, exatamente 

como pleiteado, nos termos do art. 71 e Anexo I, da Lei 4.007/2014, que 

altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012. No tocante à 

classe, consta nos autos comprovação de que o impetrante recebeu título 

de mestrado em 4.3.2004, pela Universidade Central “Marta Abreu” de Las 

Villas – Santa Clara (Id. 8681883) e de Doutorado em 17.12.2013, pela 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás – PUC, o que lhe confere direito 

de ser enquadrado na classe D – mestrado e na classe E – doutorado. 

Sobre a classe C, verifica-se que o impetrado não questiona a 

qualificação profissional do servidor, atendo-se unicamente em alegar, 

sem razão, que este não cumpriu o requisito tempo para ocupar a referida 

classe, questão superada, como visto acima, cabendo salientar que o 

único requisito da classe C é o curso de especialização, também superada 

pelos cursos de mestrado e doutorado. Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado no presente Mandado de Segurança, a fim 

de conceder a segurança ao impetrante José Olímpio dos Santos, 

ordenando que o impetrado proceda à progressão funcional do servidor, 

promovendo-o para o Nível 9 – Classe E, a partir de 15.2.2016, sem 

prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do 

pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de 

promoção a que faz jus, nos moldes da Leis n. 7.397/2012 e 4.007/2014, a 

partir do trânsito em julgado, conforme dispõe o art. 14, § 3º, da Lei n. 

12.016/2009 e das diferenças vencidas, a contar do ajuizamento da ação, 

também a partir do trânsito em julgado, com reflexos financeiros sobre 

férias e décimo terceiro salário, declarando, por fim, extinto o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 

agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E[1]. Deixo de 

condenar o impetrado nas custas e nos honorários advocatícios em razão 

da natureza da ação, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição 

Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do 

STF e 105 do STJ. Cumpra-se o disposto no art. 13 da Lei Federal n. 

12.016, de 7.8.09. Em seguida, com fundamento no art. 14, § 1º, da 

referida lei, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para o 

reexame necessário da sentença, em nome da regra do duplo grau de 

jurisdição, tão logo decorrido o prazo para recurso voluntário. P. R. I. 

Cumpra-se. [1] Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 

1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 

1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell 

Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005452-29.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE SOUZA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANI ROSA LANDO OAB - MT10137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALVES DE SOUZA (RÉU)

PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FURLANI BERNARDINELLI OAB - MT21131/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

IVONE GONCALVES DA MOTA (TESTEMUNHA)

MARIA ALBERTINA DA COSTA CAMPOS (TESTEMUNHA)

ADAIR MARIA MORAES DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

BELMA DOS SANTOS LEMES (TESTEMUNHA)

 

Vistos. Indefiro o pedido de reconsideração formulado pela parte autora 

pelos próprios fundamentos da decisão objurgada, nos termos, ainda, das 

certidões Id. n. 15407446 e n. 1600160. Cumpra-se todo o ordenado na 

referida decisão. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002701-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEY DIAS DE OLIVEIRA AGUIRRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER JOSE DA COSTA OAB - MT19158/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

GILSON JOSE NUNES DE ARRUDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RERISON RODRIGO BABORA OAB - MT0009578A (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1002701-35.2017.8.11.0002 – PJE Ação de Adjudicação 

Compulsória Autora: Chirley Dias de Oliveira Réu: Gilson José Nunes de 

Arruda Vistos. CHIRLEY DIAS DE OLIVEIRA, pessoa física devidamente 

qualificada nos autos em epígrafe, propôs Ação de Adjudicação 

Compulsória em face de GILSON JOSÉ NUNES DE ARRUDA, pessoa física 

devidamente qualificada nos autos, da COMPANHIA DE HABITAÇÃO 

POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, empresa de economia mista 

igualmente qualificada nos autos, e do ESTADO DE MATO GROSSO, 

pessoa jurídica de direito público, também qualificada nos autos, alegando, 

em síntese, ser proprietária da casa do tipo MT 10.G.0.95, sob o número 

10 da quadra 28, com registro no 5º Ofício de Imóveis de Cuiabá, sob a 

matrícula n. 16.001, do livro 02, em 3.2.1981, conforme contrato de compra 

e venda. Argumenta que o imóvel objeto do contrato foi adquirido do 

terceiro requerido, com procuração pública do primeiro, no ano de 1992, 

ou seja, há 25 anos a contar da distribuição da ação (17.4.2017), e 

encontra-se devidamente quitado perante o Núcleo Habitacional e com os 

impostos (IPTU) todos pagos, porém nunca fora transferido por causa da 

falta de recursos dos antigos proprietários, permanecendo, assim, em 

nome do terceiro requerido. Diz que, a fim de evitar complicações futuras, 

tentou emitir a escritura no cartório onde está registrado o imóvel, mas 

teve o pedido negado pelo cartório ao argumento de que o objeto de 

procuração pública que outorgava poderes ao terceiro requerido, emitido 

pelos primeiro e pelo segundo requerido, não mais se encontrava em vigor 

por decadência do tempo, tornando necessária a presente adjudicação 

compulsória, nos termos do art. 15 e do art. 16 do Decreto-lei n. 58, de 

10.12.1937, a fim de obter a transferência do imóvel para o seu nome, 

suprindo-se, assim, a emissão de vontade dos requeridos na outorga da 

escritura definitiva, procedendo-se, pois, à expedição de carta de 

sentença para transcrição no competente Registro de Imóveis. Pede a 

concessão da gratuidade da justiça e junta documentos. Deferida a 

gratuidade da justiça, foi ordenada a citação da parte ré. O Estado de Mato 

Grosso apresentou contestação, suscitando, em preliminar, a ilegitimidade 

passiva ad causam, e salientando que, com a extinção da COHAB-MT, os 

contratos e as obrigações por ela assumidos foram transferidos para a 

Elonet Habitação e MT Fomento, pugnando, assim, pela extinção do 

processo sem resolução do mérito. No mérito sustenta não haver relação 

jurídica entre a COHAB-MT e a requerente, nem qualquer documento 

comprobatório da venda do imóvel pelo comprador originário, e requer seja 

o pedido julgado improcedente. A contestação foi impugnada. 

Posteriormente o requerido Gilson José Nunes de Arruda apresentou 

contestação, por meio da qual sustenta ter negociado o imóvel em questão 

com o Senhor Rogério, no início dos anos 80, não mais possuindo 

qualquer documento referente a essa negociação. Diz ter conhecimento 

de que o imóvel foi posteriormente vendido a terceiros através de 

procurações e que até esta data não fora transferido para o nome de 

qualquer dos compradores, o que o prejudica, estando o bem ainda 

cadastrado/registrado junto a Caixa Econômica Federal como sendo de 

sua propriedade, o que o impossibilita de efetuar qualquer transação 

imobiliária perante aquela instituição financeira. Argumenta que as 

despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser 

suportados pela autora e pelos demais compradores, por terem deixado 

transcorrer tantos anos sem promover a escrituração do imóvel. A 

contestação também fora impugnada. É o relatório. Decido. Como se colhe 

do sucinto relatório acima, a matéria versada nos autos é de direito e de 

fato, que, todavia, não exige a produção de provas em audiência, na 

medida em que a demonstração do alegado na inicial está adstrita à prova 

documental, impondo-se, assim, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito. Da preliminar de 

ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso – Conforme salientado no 

sucinto relatório, o Estado de Mato Grosso alega sua ilegitimidade para 

figurar no polo passivo desta demanda ao argumento de que, com a 

extinção da COHAB-MT, os contratos e obrigações por ela assumidos 
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foram transferidos para a Elonet Habitação e MT Fomento, devendo recair 

sobre estas a responsabilidade pela providência almejada na ação. A 

matéria preliminar, no entanto, não deve prevalecer. Infere-se dos autos, 

afinal, que o imóvel em apreço nesta ação foi objeto do Contrato de 

Promessa de Compra e Venda celebrado entre o casal Gilson José Nunes 

de Arruda e Luzia Costa Campos de Arruda, na condição de promitentes 

compradores, posteriormente sucedidos por diversas pessoas até chegar 

à autora, e a Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso 

– COHAB-MT, sociedade de economia mista criada pela Lei 2.408, de 

28.6.1965, e extinta pela Lei 6.763, de 2.4.1996, na condição de promitente 

vendedora. Verificando-se que consta do contrato que o imóvel em 

questão é do domínio e posse da COHAB-MT, o que se confirma na 

certidão imobiliária (ID 6097335, p. 10) e no Termo de Quitação (ID 

6097335, p. 9), e sabendo-se que os bens da aludida empresa 

habitacional foram revertidos para o Estado de Mato Grosso, por força do 

art. 9º da Lei Estadual 6.763/96, que dispõe sobre a sua extinção, 

nenhuma é a dúvida de que o ente público estadual é pessoa legítima para 

ocupar o polo passivo da ação e não eventuais empresas que meramente 

administram a carteira imobiliária, conforme entendimento já consolidado 

pelo egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA TRANSFERÊNCIA DE 

PROPRIEDADE EM NOME DA COHAB/MT EM FAVOR DE MUTUÁRIO – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO 

ADMINISTRADORA DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA DA EXTINTA COHAB/MT E 

DO ESTADO DE MATO GROSSO – EMPRESA QUE NÃO FAZ PARTE DA 

RELAÇÃO JURÍDICA DEDUZIDA EM JUÍZO TAMPOUCO FIGURA COMO 

PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO – RECURSO PROVIDO. Somente 

detém legitimidade para figurar no polo passivo de demanda em que se 

busca a transferência do domínio de determinado imóvel a pessoa 

proprietária do imóvel ou, quando muito, quem figurou como “promitente 

vendedor” no instrumento contratual respectivo, e não a pessoa jurídica 

que simplesmente administra a carteira imobiliária daquela. Inteligência de 

lição doutrinária. Recurso provido.” (TJMT, Ap 35685/2015, Des. João 

Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2015, 

Publicado no DJE 18/12/2015) Com efeito, rejeito a matéria preliminar 

suscitada na contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso. Do 

mérito – Os argumentos expendidos pela autora, apoiados nas provas 

apresentadas, revelam a ocorrência de uma suposta sucessão de 

contratos de promessa de compra e venda do imóvel constituído pela casa 

n. 10 do tipo MT.10.G.0.95 e pelo respectivo terreno, situados no conjunto 

Habitacional Cristo Rei, na cidade de Várzea Grande, neste Estado, na rua 

N, quadra 28, medindo, o terreno, 10 metros de frente pela citada rua, 20 

metros pelo lado direito onde confronta com o lote 8, 20 metros pelo lado 

esquerdo onde confronta com o lote 12 e 10 metros na linha dos fundos, 

ali confrontando com o lote 9, estando a casa averbada à margem do título 

aquisitivo, nos termos da Escritura Pública de Doação lavrada em 5 de 

outubro de 1977, fls. 29/30 do livro 25, no Cartório do Sétimo Ofício, 

devidamente matriculado sob o número 5.272 do livro 2 do Cartório de 

Registro de Imóveis do Quinto Ofício de Cuiabá em 31 de outubro de 1977. 

Também se verifica nos autos que as pessoas que originalmente 

celebraram com a Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato 

Grosso – COHAB-MT o “Contrato de Promessa de Compra e Venda” foram 

o Senhor Gilson José Nunes de Arruda e a Senhora Luzia Costa Campos 

de Arruda, que, em 2 de julho de 1987, outorgaram ao Senhor Rogério 

Oliveira, com amplos, gerais e ilimitados poderes, os direitos e obrigações 

relativas ao questionado imóvel, tendo este, por sua vez, substabelecido 

tais poderes para a Senhora Maria Lourdes Calini, que, em 21 de fevereiro 

de 1989, fez o mesmo para o Senhor Carlos Dias Ferreira e este, em 4 de 

setembro de 1989, para o Senhor Antônio de Souza Silva, que, em 23 de 

outubro de 1989, outorgou os poderes ao Senhor José Carlos Rodrigues 

dos Santos. Este outorgou os mesmos poderes ao Senhor Teodomiro 

Xavier de Andrade em 20 de novembro de 1989 e este à Senhora Dinasi 

Pinto da Silva em 4 de dezembro de 1992, até que esta, enfim, outorgou à 

Senhora Chirley Dias de Oliveira, em 2 de julho de 2009. Em suma, 

verifica-se aqui que foram realizadas várias transações popularmente 

conhecidas como “contratos de gaveta”, posto que não registradas e, 

ainda, realizadas sem a anuência do proprietário e da instituição financeira 

credora da hipoteca incidente sobre o bem, qual seja, o Banco Nacional de 

Habitação. No caso dos autos, a autora alega ter adquirido e quitado o 

imóvel, pleiteando, com isso, a outorga da escritura definitiva, mediante a 

expedição da carta de sentença para transcrição do competente registro 

imobiliário. Tem-se, no entanto, que razão não assiste à demandante no 

tocante à pretendida adjudicação do imóvel em questão, na medida em que 

a promessa de compra e venda por ela celebrada com a anterior 

adquirente, assim como as demais promessas supostamente firmadas em 

cadeia, só valem entre as partes, não podendo produzir efeitos em 

relação a terceiros, posto que não registradas, vez que não comprovados 

tais registros. É o que se verifica na leitura dos artigos 1.417 e 1.418 do 

Código Civil, alusivos ao direito do promitente comprador, em interpretação 

harmônica com os dispositivos 15 e 16 do Dec. lei 58, de 10.12.37: “Art. 

1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou 

arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e 

registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente 

comprador direito real à aquisição do imóvel.” (destaquei) “Art. 1.418. O 

promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente 

vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a 

outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no 

instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação 

do imóvel.” (destaquei) Como se vê da conjugação dos dispositivos acima, 

o promitente comprador só adquire o direito à adjudicação do imóvel na 

condição de titular de direito real, que pressupõe o registro da promessa 

de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis, situação não 

vislumbrada, infelizmente, no caso em exame. Não há falar aqui em 

aplicação da Súmula 239 do egrégio Superior Tribunal de Justiça – que diz 

não estar, o direito à adjudicação compulsória, condicionado ao registro do 

compromisso de compra e venda no Cartório de Imóveis – pois tal 

entendimento está associado aos casos em que o promitente comprador 

litiga única e diretamente com o vendedor, sem envolvimento de terceiros, 

diferentemente do que se dá aqui. É o que se depreende do julgado do 

próprio STJ e dos enunciados do CEJ – Centro de Estudos Judiciários, a 

seguir: “Na ação de adjudicação compulsória o registro imobiliário do 

pré-contrato somente se mostra imprescindível para surtir efeitos erga 

omnes, hipóteses em que a sentença transfere a propriedade do bem, ao 

passo que, não havendo o prévio registro, produzirá efeito apenas entre 

as partes, tão somente substituindo a vontade do vendedor, nos termos 

da Súmula n. 239/STJ” (destaquei – STJ-4ªT, REsp 195.236, Min. Cesar 

Rocha, j. 23.10.01, DJU 15.4.02) Enunciado 95 do CEJ: “O direito à 

adjudicação compulsória (art. 1.418 do novo Código Civil), quando 

exercido em face do promitente vendedor, não se condiciona ao registro 

da promessa de compra e venda no cartório de registro imobiliário (Súmula 

239 do STJ).” (destaquei). Enunciado 253 do CEJ: “O promitente 

comprador, titular de direito real (art. 1.417), tem a faculdade de reivindicar 

de terceiro o imóvel prometido à venda”. (destaquei) O egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso tem decidido assim, como se confere, a seguir, na 

ementa de recente julgamento proferido sobre a matéria: “ADJUDICAÇÃO 

COMPULSÓRIA – SUCESSÃO DE CONTRATOS DE PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE REGISTRO – DIREITO REAL NÃO 

CARACTERIZADO – AÇÃO PROPOSTA CONTRA TERCEIRO – 

IMPOSSIBILIDADE DE ADJUDICAÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA – 

RECURSO DESPROVIDO. O promitente comprador adquire o direito à 

adjudicação do imóvel na condição de titular de direito real, que pressupõe 

o registro da promessa de compra e venda no Cartório de Registro de 

Imóveis. O direito à adjudicação compulsória, quando exercido em face do 

promitente vendedor, não se condiciona ao registro da promessa de 

compra e venda no cartório de registro imobiliário. In casu, tratando de 

uma sucessão de contratos de promessa de compra e venda, sem a 

formalização do registro perante o Cartório de Registro de Imóveis, resta 

impossibilitada a adjudicação do bem, mormente pelo fato da ação ter sido 

intentada contra terceiro.” (TJMT, Ap 20618/2018, Des. Carlos Alberto 

Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2018, 

Publicado no DJE 15/05/2018) Com efeito, conclui-se que os argumentos 

explorados pela autora só serviriam em eventual ação proposta contra a 

pessoa com quem ela celebrou a promessa de compra e venda, não 

produzindo efeitos em relação aos réus eleitos nesta demanda, 

notadamente com o terceiro acionado, visto que com este nada contratou. 

Afinal, não tendo registrado o contrato de promessa de compra e venda 

não se tornou titular de direito real, não podendo, assim, reivindicar o bem 

imóvel de quem quer que seja, poder esse que decorre dessa titularidade, 

mas apenas daquele com quem contratou e, assim, sucessivamente, 

impondo-se a reunião de todos os sucessivos contratantes numa mesma 

ação. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido na Ação de 

Adjudicação Compulsória proposta por Chirley Dias de Oliveira em face de 

Gilson José Nunes de Arruda, da COHAB-MT e do Estado de Mato Grosso 

e declaro extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no 
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art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a autora nas custas e 

despesas processuais e nos honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 2º, c/c § 8º, da lei adjetiva, 

considerando a natureza da causa e o pouco tempo exigido para a 

prestação do serviço, restrito à peça de defesa. Com arrimo no art. 98, § 

3º, do Código de Processo Civil, suspendo a condenação imposta à 

autora. Após o trânsito em julgado da sentença, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Várzea Grande, 5 de novembro de 2018. 

JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002701-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEY DIAS DE OLIVEIRA AGUIRRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER JOSE DA COSTA OAB - MT19158/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

GILSON JOSE NUNES DE ARRUDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RERISON RODRIGO BABORA OAB - MT0009578A (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1002701-35.2017.8.11.0002 – PJE Ação de Adjudicação 

Compulsória Autora: Chirley Dias de Oliveira Réu: Gilson José Nunes de 

Arruda Vistos. CHIRLEY DIAS DE OLIVEIRA, pessoa física devidamente 

qualificada nos autos em epígrafe, propôs Ação de Adjudicação 

Compulsória em face de GILSON JOSÉ NUNES DE ARRUDA, pessoa física 

devidamente qualificada nos autos, da COMPANHIA DE HABITAÇÃO 

POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, empresa de economia mista 

igualmente qualificada nos autos, e do ESTADO DE MATO GROSSO, 

pessoa jurídica de direito público, também qualificada nos autos, alegando, 

em síntese, ser proprietária da casa do tipo MT 10.G.0.95, sob o número 

10 da quadra 28, com registro no 5º Ofício de Imóveis de Cuiabá, sob a 

matrícula n. 16.001, do livro 02, em 3.2.1981, conforme contrato de compra 

e venda. Argumenta que o imóvel objeto do contrato foi adquirido do 

terceiro requerido, com procuração pública do primeiro, no ano de 1992, 

ou seja, há 25 anos a contar da distribuição da ação (17.4.2017), e 

encontra-se devidamente quitado perante o Núcleo Habitacional e com os 

impostos (IPTU) todos pagos, porém nunca fora transferido por causa da 

falta de recursos dos antigos proprietários, permanecendo, assim, em 

nome do terceiro requerido. Diz que, a fim de evitar complicações futuras, 

tentou emitir a escritura no cartório onde está registrado o imóvel, mas 

teve o pedido negado pelo cartório ao argumento de que o objeto de 

procuração pública que outorgava poderes ao terceiro requerido, emitido 

pelos primeiro e pelo segundo requerido, não mais se encontrava em vigor 

por decadência do tempo, tornando necessária a presente adjudicação 

compulsória, nos termos do art. 15 e do art. 16 do Decreto-lei n. 58, de 

10.12.1937, a fim de obter a transferência do imóvel para o seu nome, 

suprindo-se, assim, a emissão de vontade dos requeridos na outorga da 

escritura definitiva, procedendo-se, pois, à expedição de carta de 

sentença para transcrição no competente Registro de Imóveis. Pede a 

concessão da gratuidade da justiça e junta documentos. Deferida a 

gratuidade da justiça, foi ordenada a citação da parte ré. O Estado de Mato 

Grosso apresentou contestação, suscitando, em preliminar, a ilegitimidade 

passiva ad causam, e salientando que, com a extinção da COHAB-MT, os 

contratos e as obrigações por ela assumidos foram transferidos para a 

Elonet Habitação e MT Fomento, pugnando, assim, pela extinção do 

processo sem resolução do mérito. No mérito sustenta não haver relação 

jurídica entre a COHAB-MT e a requerente, nem qualquer documento 

comprobatório da venda do imóvel pelo comprador originário, e requer seja 

o pedido julgado improcedente. A contestação foi impugnada. 

Posteriormente o requerido Gilson José Nunes de Arruda apresentou 

contestação, por meio da qual sustenta ter negociado o imóvel em questão 

com o Senhor Rogério, no início dos anos 80, não mais possuindo 

qualquer documento referente a essa negociação. Diz ter conhecimento 

de que o imóvel foi posteriormente vendido a terceiros através de 

procurações e que até esta data não fora transferido para o nome de 

qualquer dos compradores, o que o prejudica, estando o bem ainda 

cadastrado/registrado junto a Caixa Econômica Federal como sendo de 

sua propriedade, o que o impossibilita de efetuar qualquer transação 

imobiliária perante aquela instituição financeira. Argumenta que as 

despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser 

suportados pela autora e pelos demais compradores, por terem deixado 

transcorrer tantos anos sem promover a escrituração do imóvel. A 

contestação também fora impugnada. É o relatório. Decido. Como se colhe 

do sucinto relatório acima, a matéria versada nos autos é de direito e de 

fato, que, todavia, não exige a produção de provas em audiência, na 

medida em que a demonstração do alegado na inicial está adstrita à prova 

documental, impondo-se, assim, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito. Da preliminar de 

ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso – Conforme salientado no 

sucinto relatório, o Estado de Mato Grosso alega sua ilegitimidade para 

figurar no polo passivo desta demanda ao argumento de que, com a 

extinção da COHAB-MT, os contratos e obrigações por ela assumidos 

foram transferidos para a Elonet Habitação e MT Fomento, devendo recair 

sobre estas a responsabilidade pela providência almejada na ação. A 

matéria preliminar, no entanto, não deve prevalecer. Infere-se dos autos, 

afinal, que o imóvel em apreço nesta ação foi objeto do Contrato de 

Promessa de Compra e Venda celebrado entre o casal Gilson José Nunes 

de Arruda e Luzia Costa Campos de Arruda, na condição de promitentes 

compradores, posteriormente sucedidos por diversas pessoas até chegar 

à autora, e a Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso 

– COHAB-MT, sociedade de economia mista criada pela Lei 2.408, de 

28.6.1965, e extinta pela Lei 6.763, de 2.4.1996, na condição de promitente 

vendedora. Verificando-se que consta do contrato que o imóvel em 

questão é do domínio e posse da COHAB-MT, o que se confirma na 

certidão imobiliária (ID 6097335, p. 10) e no Termo de Quitação (ID 

6097335, p. 9), e sabendo-se que os bens da aludida empresa 

habitacional foram revertidos para o Estado de Mato Grosso, por força do 

art. 9º da Lei Estadual 6.763/96, que dispõe sobre a sua extinção, 

nenhuma é a dúvida de que o ente público estadual é pessoa legítima para 

ocupar o polo passivo da ação e não eventuais empresas que meramente 

administram a carteira imobiliária, conforme entendimento já consolidado 

pelo egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA TRANSFERÊNCIA DE 

PROPRIEDADE EM NOME DA COHAB/MT EM FAVOR DE MUTUÁRIO – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO 

ADMINISTRADORA DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA DA EXTINTA COHAB/MT E 

DO ESTADO DE MATO GROSSO – EMPRESA QUE NÃO FAZ PARTE DA 

RELAÇÃO JURÍDICA DEDUZIDA EM JUÍZO TAMPOUCO FIGURA COMO 

PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL EM QUESTÃO – RECURSO PROVIDO. Somente 

detém legitimidade para figurar no polo passivo de demanda em que se 

busca a transferência do domínio de determinado imóvel a pessoa 

proprietária do imóvel ou, quando muito, quem figurou como “promitente 

vendedor” no instrumento contratual respectivo, e não a pessoa jurídica 

que simplesmente administra a carteira imobiliária daquela. Inteligência de 

lição doutrinária. Recurso provido.” (TJMT, Ap 35685/2015, Des. João 

Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2015, 

Publicado no DJE 18/12/2015) Com efeito, rejeito a matéria preliminar 

suscitada na contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso. Do 

mérito – Os argumentos expendidos pela autora, apoiados nas provas 

apresentadas, revelam a ocorrência de uma suposta sucessão de 

contratos de promessa de compra e venda do imóvel constituído pela casa 

n. 10 do tipo MT.10.G.0.95 e pelo respectivo terreno, situados no conjunto 

Habitacional Cristo Rei, na cidade de Várzea Grande, neste Estado, na rua 

N, quadra 28, medindo, o terreno, 10 metros de frente pela citada rua, 20 

metros pelo lado direito onde confronta com o lote 8, 20 metros pelo lado 

esquerdo onde confronta com o lote 12 e 10 metros na linha dos fundos, 

ali confrontando com o lote 9, estando a casa averbada à margem do título 

aquisitivo, nos termos da Escritura Pública de Doação lavrada em 5 de 

outubro de 1977, fls. 29/30 do livro 25, no Cartório do Sétimo Ofício, 

devidamente matriculado sob o número 5.272 do livro 2 do Cartório de 

Registro de Imóveis do Quinto Ofício de Cuiabá em 31 de outubro de 1977. 

Também se verifica nos autos que as pessoas que originalmente 

celebraram com a Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato 

Grosso – COHAB-MT o “Contrato de Promessa de Compra e Venda” foram 

o Senhor Gilson José Nunes de Arruda e a Senhora Luzia Costa Campos 

de Arruda, que, em 2 de julho de 1987, outorgaram ao Senhor Rogério 

Oliveira, com amplos, gerais e ilimitados poderes, os direitos e obrigações 

relativas ao questionado imóvel, tendo este, por sua vez, substabelecido 

tais poderes para a Senhora Maria Lourdes Calini, que, em 21 de fevereiro 

de 1989, fez o mesmo para o Senhor Carlos Dias Ferreira e este, em 4 de 

setembro de 1989, para o Senhor Antônio de Souza Silva, que, em 23 de 

outubro de 1989, outorgou os poderes ao Senhor José Carlos Rodrigues 
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dos Santos. Este outorgou os mesmos poderes ao Senhor Teodomiro 

Xavier de Andrade em 20 de novembro de 1989 e este à Senhora Dinasi 

Pinto da Silva em 4 de dezembro de 1992, até que esta, enfim, outorgou à 

Senhora Chirley Dias de Oliveira, em 2 de julho de 2009. Em suma, 

verifica-se aqui que foram realizadas várias transações popularmente 

conhecidas como “contratos de gaveta”, posto que não registradas e, 

ainda, realizadas sem a anuência do proprietário e da instituição financeira 

credora da hipoteca incidente sobre o bem, qual seja, o Banco Nacional de 

Habitação. No caso dos autos, a autora alega ter adquirido e quitado o 

imóvel, pleiteando, com isso, a outorga da escritura definitiva, mediante a 

expedição da carta de sentença para transcrição do competente registro 

imobiliário. Tem-se, no entanto, que razão não assiste à demandante no 

tocante à pretendida adjudicação do imóvel em questão, na medida em que 

a promessa de compra e venda por ela celebrada com a anterior 

adquirente, assim como as demais promessas supostamente firmadas em 

cadeia, só valem entre as partes, não podendo produzir efeitos em 

relação a terceiros, posto que não registradas, vez que não comprovados 

tais registros. É o que se verifica na leitura dos artigos 1.417 e 1.418 do 

Código Civil, alusivos ao direito do promitente comprador, em interpretação 

harmônica com os dispositivos 15 e 16 do Dec. lei 58, de 10.12.37: “Art. 

1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou 

arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e 

registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente 

comprador direito real à aquisição do imóvel.” (destaquei) “Art. 1.418. O 

promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente 

vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a 

outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no 

instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação 

do imóvel.” (destaquei) Como se vê da conjugação dos dispositivos acima, 

o promitente comprador só adquire o direito à adjudicação do imóvel na 

condição de titular de direito real, que pressupõe o registro da promessa 

de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis, situação não 

vislumbrada, infelizmente, no caso em exame. Não há falar aqui em 

aplicação da Súmula 239 do egrégio Superior Tribunal de Justiça – que diz 

não estar, o direito à adjudicação compulsória, condicionado ao registro do 

compromisso de compra e venda no Cartório de Imóveis – pois tal 

entendimento está associado aos casos em que o promitente comprador 

litiga única e diretamente com o vendedor, sem envolvimento de terceiros, 

diferentemente do que se dá aqui. É o que se depreende do julgado do 

próprio STJ e dos enunciados do CEJ – Centro de Estudos Judiciários, a 

seguir: “Na ação de adjudicação compulsória o registro imobiliário do 

pré-contrato somente se mostra imprescindível para surtir efeitos erga 

omnes, hipóteses em que a sentença transfere a propriedade do bem, ao 

passo que, não havendo o prévio registro, produzirá efeito apenas entre 

as partes, tão somente substituindo a vontade do vendedor, nos termos 

da Súmula n. 239/STJ” (destaquei – STJ-4ªT, REsp 195.236, Min. Cesar 

Rocha, j. 23.10.01, DJU 15.4.02) Enunciado 95 do CEJ: “O direito à 

adjudicação compulsória (art. 1.418 do novo Código Civil), quando 

exercido em face do promitente vendedor, não se condiciona ao registro 

da promessa de compra e venda no cartório de registro imobiliário (Súmula 

239 do STJ).” (destaquei). Enunciado 253 do CEJ: “O promitente 

comprador, titular de direito real (art. 1.417), tem a faculdade de reivindicar 

de terceiro o imóvel prometido à venda”. (destaquei) O egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso tem decidido assim, como se confere, a seguir, na 

ementa de recente julgamento proferido sobre a matéria: “ADJUDICAÇÃO 

COMPULSÓRIA – SUCESSÃO DE CONTRATOS DE PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE REGISTRO – DIREITO REAL NÃO 

CARACTERIZADO – AÇÃO PROPOSTA CONTRA TERCEIRO – 

IMPOSSIBILIDADE DE ADJUDICAÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA – 

RECURSO DESPROVIDO. O promitente comprador adquire o direito à 

adjudicação do imóvel na condição de titular de direito real, que pressupõe 

o registro da promessa de compra e venda no Cartório de Registro de 

Imóveis. O direito à adjudicação compulsória, quando exercido em face do 

promitente vendedor, não se condiciona ao registro da promessa de 

compra e venda no cartório de registro imobiliário. In casu, tratando de 

uma sucessão de contratos de promessa de compra e venda, sem a 

formalização do registro perante o Cartório de Registro de Imóveis, resta 

impossibilitada a adjudicação do bem, mormente pelo fato da ação ter sido 

intentada contra terceiro.” (TJMT, Ap 20618/2018, Des. Carlos Alberto 

Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2018, 

Publicado no DJE 15/05/2018) Com efeito, conclui-se que os argumentos 

explorados pela autora só serviriam em eventual ação proposta contra a 

pessoa com quem ela celebrou a promessa de compra e venda, não 

produzindo efeitos em relação aos réus eleitos nesta demanda, 

notadamente com o terceiro acionado, visto que com este nada contratou. 

Afinal, não tendo registrado o contrato de promessa de compra e venda 

não se tornou titular de direito real, não podendo, assim, reivindicar o bem 

imóvel de quem quer que seja, poder esse que decorre dessa titularidade, 

mas apenas daquele com quem contratou e, assim, sucessivamente, 

impondo-se a reunião de todos os sucessivos contratantes numa mesma 

ação. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido na Ação de 

Adjudicação Compulsória proposta por Chirley Dias de Oliveira em face de 

Gilson José Nunes de Arruda, da COHAB-MT e do Estado de Mato Grosso 

e declaro extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a autora nas custas e 

despesas processuais e nos honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 2º, c/c § 8º, da lei adjetiva, 

considerando a natureza da causa e o pouco tempo exigido para a 

prestação do serviço, restrito à peça de defesa. Com arrimo no art. 98, § 

3º, do Código de Processo Civil, suspendo a condenação imposta à 

autora. Após o trânsito em julgado da sentença, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Várzea Grande, 5 de novembro de 2018. 

JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008144-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE OLIVEIRA DE CAMPOS MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

Vistos, Tendo em vista o teor da petição Id. 14794744, com fulcro no art. 

485, § 4º , do CPC, ordeno a intimação do réu para se manifestar acerca 

do pedido de desistência da requerente, em 15 (quinze) dias. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005898-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DOS SANTOS BORELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, SANDRA MARIA DOS SANTOS BORELLI, qualificada nos autos em 

epígrafe, propôs “Ação de Obrigação de Fazer, cumulada com Cobrança 

de Diferenças de Vencimentos” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, pessoa jurídica de direito público, objetivando, em síntese, o 

reconhecimento do seu direito à recomposição da perda remuneratória 

dos seus vencimentos em decorrência da conversão do cruzeiro real para 

a URV do ano de 1994, com o consequente pagamento da diferença 

dessa correção referente aos 5 (cinco) anos que antecedem à 

propositura da ação. Argumenta que não houve a devida observância da 

norma cogente quando da conversão do Cruzeiro Real para URV no ano 

de 1994, que ocasionou a diferença salarial de 11,98% (onze por cento e 

noventa e oito pontos percentuais) devida aos servidores do Poder 

Executivo Municipal. Afirma que a questão já está amplamente debatida no 

Judiciário, com o reconhecimento do direito à recomposição salarial em 

razão do erro de cálculo ocorrido à época. Requer, assim, a condenação 

do réu na obrigação de proceder à incorporação à sua remuneração da 

diferença salarial de 11,98% (onze por cento e noventa e oito pontos 

percentuais), bem como ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes 

da incorporação, que devem incidir sobre o 13° salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração ou 

proventos, respeitado o prazo prescricional quinquenal. Junta 

documentos. Em contestação, o réu sustenta, preliminarmente, a 

prescrição em razão do advento de norma de reestruturação de carreira e 

remuneração dos servidores do executivo municipal, pugnando pela 

extinção do feito nos moldes do art. 487, II, do CPC. Quanto ao mérito, 

argumenta que não houve a perda salarial almejada porque o pagamento 

dos servidores municipais do Executivo sempre ocorreu até o dia 5 do 

mês seguinte trabalhado, e não no dia 20 como afirmado. Afirma que com 

a reestruturação das carreiras dos servidores públicos municipais através 

da Lei Complementar n. 3.505/2010 reestruturou a carreira dos servidores 
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da Secretaria de Educação extinguindo o nível salarial anterior, 

implantando subsídio, de modo que não mais subsistem diferenças 

remuneratórias que constituam perdas de remuneração a serem 

reparadas. Em caso de eventual condenação, pede sejam a correção 

monetária e juros fixados de acordo com o INPC até 29.6.2009 e, após 

pelos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança 

até 25.3.2015 e a partir de então pelo IPCA-E, além da aplicação do rito 

precatório e junta documentos. Em impugnação, a autora refuta todo o 

alegado na contestação e pugna pela procedência do pleito. É o relatório. 

Decido. O presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por 

não haver a necessidade de produção de outras provas, inclusive pericial, 

impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, cabendo salientar que a apuração da defasagem na 

remuneração da servidora, caso seja reconhecida, poderá ser realizada 

em liquidação de sentença. Esse tem sido o entendimento da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO 

INCONFORMISMO. CRITÉRIOS PREVISTOS NA LEI N. 8.880/94 PARA 

CONVERSÃO DA URV. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS ENTES 

POLÍTICOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO 

ESPECIAL 1.101.726/SP. SÚMULA N, 83/STJ. (...) 2. A Terceira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o 

rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que os critérios 

previstos na Lei n. 8.880/94 para a conversão da URV aplicam-se a todos 

os servidores públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, bem 

como assentou que, "na conversão dos vencimentos do ora recorrente, 

deve ser aplicada a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, 

adotando-se, porém, a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994". 4. Esclareça-se que, "em 

liquidação de sentença, há de se apurar a efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de 

conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, 

de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento 

sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Segunda Turma, Rel. 

Min. Cesar Asfor Rocha, j. DJe 13/6/2012.). Agravo regimental improvido." 

(STJ - AgRg no REsp 1530408/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto 

Martins, j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015). “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – CARGO EM COMISSÃO – EXTENSÃO DOS 

DIREITOS – PRELIMINAR REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E 

PERCENTUAL DEVIDO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA 

DE PROVA – IMPRESCINDIBILIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – 

RECURSO, EM PARTE, PROVIDO. (...) Não há falar em cerceamento de 

defesa, uma vez presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da lide e desnecessária a produção da prova pericial, ante a 

decisão de que a apuração da defasagem seja feita na liquidação da 

sentença. (...) Somente na liquidação da sentença, por arbitramento, 

poderá ser contatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória, dada a errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV, além do respectivo índice aplicável. (...) (TJMT – Apelação / 

Remessa Necessária 92928/2017 - Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.9.17, DJe 17.10.17 – destaquei e 

sublinhei). Antes de adentrar o mérito, em relação à prejudicial de mérito, 

consistente na prescrição quinquenal, cumpre assinalar que o art. 7º, 

XXIX, da Constituição Federal estabelece seguinte: “São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das 

relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 

do contrato de trabalho;” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

28, de 25/05/2000) Inobstante a regra constitucional alusiva aos 

trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o 

entendimento de que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda 

Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas 

no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 

6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 

prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” No caso dos autos em que se está diante de créditos 

de prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional alcançará 

apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se infere do 

ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face da 

Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento 

se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição 

atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os 

prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 

20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, 

atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 

(cinco) anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em 

Juízo, Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse 

posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, 

como se colhe abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” Desta feita, 

tendo a ação sido distribuída em 12.7.2018, havendo êxito no pleito, as 

verbas serão devidas ao servidor apenas em relação aos 5 (cinco) anos 

que antecedem à propositura da ação, ou seja, de 12.7.2013 a 12.7.2018. 

Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na 

aferição do apontado direito da parte autora ao recebimento das 

diferenças salariais resultantes da equivocada conversão da moeda em 

URV, por força da Lei n. 8.880/94. A Medida Provisória n. 434, de 27.2.94, 

que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema 

Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras 

providências, normatiza em seu art. 21, I, que: “Art. 21 - Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994: I – dividindo-se o valor nominal, vigente 

em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo 

valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e II - 

extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.” 

Na sequência, foi editada a Lei nº 8.880/94, estabelecendo o último dia de 

cada mês como data-base para o cálculo de conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data de 

pagamento. Desse modo, aos servidores que não recebiam os seus 

proventos no último dia do mês, a exemplo dos integrantes dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, cuja conversão não foi efetuada na data do efetivo pagamento, foi 

reconhecida a ocorrência de perda salarial referente aos dias que não 

foram incluídos na correção. A partir de então, inúmeras ações foram 

ajuizadas, objetivando a recomposição das perdas salariais ocasionadas 

pelos equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos 

servidores em URV, tendo, por conta disso, sido pacificado o 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao mencionado 

percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) em razão da 

errônea conversão dos seus vencimentos em URV, o que dispensa, por 

óbvio, a realização prévia de prova pericial para a constatação do efetivo 

prejuízo. Em inúmeras ações idênticas a esta, em contestação, a ré tem 

sustentado que os servidores não sofreram prejuízo salarial porque 

ingressaram no serviço público após a conversão da moeda ou porque 

houve reestruturação da carreia, extinguindo o nível salarial anterior por 

outro superior. A despeito disso, cumpre assinalar caber ao Judiciário 

garantir a eficácia do princípio constitucional da igualdade de tratamento, 

com esteio em inúmeros julgados, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, 

que firmou o entendimento de que os servidores públicos que recebiam 

antecipadamente seus vencimentos têm direito ao reajuste do percentual 

de 11,98% (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.323, tendo como 

relator o Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103759/11/2018 Página 598 de 671



20.4.2001). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVOPAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 

(...)”(STJ – AgRg no AREsp 175755-GO – Segunda Turma – Rel. Min. 

Humberto Martins, j. 26.6.2012). A Primeira Turma do STF, ao enfrentar 

tema semelhante, assim se posicionou: “VENCIMENTOS – CONVERSÃO 

EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

561.836/RN, entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores 

federais, estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para 

URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice 

nela estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores.” (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também 

tem se posicionado da seguinte forma: “APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA – URV - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - 

PRELIMINAR AFASTADA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 85 DO STJ – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE 

REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM 

DOBRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA FIXADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. “É, também, firme 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença relativa à 

conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles 

servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 

8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta 

o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e 

correspondentes efeitos. 3. Agravo Regimental não provido.”(AgRg no 

REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). Nas demandas em que se busca 

o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 

(cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos 

da Súmula nº 85 do STJ. Em liquidação de sentença, por arbitramento, 

deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso 

existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na 

hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em 

dobro. Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os 

honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, 

II, CPC.“(...) Condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)”. (REsp 1495146/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 02/03/2018) (TJMT – Apelação 132009/2017 – Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo – Relator José Zuquim Nogueira, j. 

3.7.2018, p. DJe 12.7.2018). Como se vê, não tendo o ente público, dentro 

do âmbito de sua atuação, comprovado a edição de leis em consonância 

com a nova ordem econômica criada pela referida lei federal, que implicou 

em mudança do padrão monetário, a observância das normas 

supracitadas é providência que se impõe, mesmo naqueles casos em que 

o ingresso do servidor público tenha ocorrido após a conversão dos 

vencimentos em URV, em março de 1994 (AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. 

min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 16.4.2015, P. 27.4.2015). Ressalte-se 

que, provada a condição de servidor e já sendo reconhecido o direito à 

aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos 

e inativos, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente 

correção do errôneo critério de conversão de forma a assegurar o poder 

aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda 

Pública (Apelação n. 80919/2012 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – 

9.7.2013 – DJE 19.7.2013). Conquanto esse direito tenha sido reconhecido 

apenas ao legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, 

conforme prevê o art. 168 da CF, a Corte do Supremo Tribunal Federal 

decidiu que tal reconhecimento não se limita aos servidores desses 

Poderes, que foram apontados apenas exemplificadamente, mas também 

aos demais servidores, devendo, neste caso, ser apurado em liquidação 

de sentença o quantum debeatur. (RE nº 735.178/AM-AgR, Primeira 

Turma, DJe de 10.10.14; RE n. 561.836/RN-RG, rel. Min. Luiz Fux). Nesse 

contexto, deve a Fazenda Pública Municipal ser responsabilizada pelo 

pagamento do índice decorrente do processo de liquidação, inclusive ao 

que ingressou na administração pública após o advento da lei que instituiu 

o Plano Real, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso “in verbis”: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO DO ESTADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – 

AFASTADA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA 

CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – 

IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO 

SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – 

INSURGÊNCIA QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 

(cinco) anos que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), 

por ser relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. O 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal no 8.880/1994, para a conversão em URV dos vencimentos de 

seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida Lei 

(STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 

22.10.2010). Somente na liquidação da sentença por arbitramento poderá 

ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da 

sentença o valor devido e, se devido, da defasagem remuneratória 

pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados 

no juízo de execução. Não havendo comprovação da reestruturação da 

carreira, não há acolher a tese recursal. Os honorários advocatícios, na 

hipótese da sentença ilíquida, deverão ser arbitrados na liquidação do 

decisum, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do CPC/2015. REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – 

PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS 

DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

POR ARBITRAMENTO – TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ORIENTAÇÃO DO STF EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – A PARTIR DA SENTENÇA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO 

ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. Reconhecidas as diferenças salariais advindas de errônea 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da 

ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se 

renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na liquidação de sentença 

por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o 

valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de 

cruzeiros reais em URV. Na limitação temporal da incorporação do índice a 

ser apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de 

reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força 

obrigatória do STF (RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, 

julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 

10/02/2014). Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das 
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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 e juros aplicados à caderneta de 

poupança. Os honorários advocatícios, na hipótese da sentença ilíquida, 

deverão ser arbitrados na liquidação do decisum, nos termos do artigo 85, 

§ 4o, inciso II do CPC/2015. (TJ/MT – PJE 1007476-10.2016.8.11.0041 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, j. 

25.6.2018, p. DJe 29.6.2018 - destaquei). Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer, cumulada 

com Cobrança de Diferenças de Vencimentos intentada por Sandra Maria 

dos Santos Borelli em face do Município de Várzea Grande, a fim de 

condenar este a incorporar à remuneração da servidora o percentual a 

ser apurado em liquidação de sentença, bem como o pagamento dos 

valores a partir de 12.7.2013, devendo a incorporação incidir também 

sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º Salário, 

férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração. 

Com fulcro no art. 487, I, do CPC, declaro extinto o feito com resolução do 

mérito. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 

agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [1] 

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, nos 

termos do art. 85, § 3º, sobre o valor da condenação. Todavia, por ser 

ilíquida a sentença, o devido percentual será fixado por ocasião da 

liquidação do julgado, nos termos do § 4º, II, do art. 85, do Código de 

Processo Civil. Quanto às custas processuais, segundo prevê o art. 3º, I, 

da Lei Estadual n. 7.603/2001, a Fazenda Pública é isenta do pagamento 

das custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores 

despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não 

houve, por ser ela beneficiária da gratuidade da justiça. Processo sujeito 

ao reexame necessário, nos termos do art. 496, do CPC. Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Havendo recurso de 

apelação ou não e apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos 

à instância superior para os devidos fins. P.R.I.C. [1] Recurso Repetitivo 

nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro 

Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – 

rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 

1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004552-46.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE OLIVEIRA (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)

 

Vistos, ANDERSON DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, propôs "Ação de 

Concessão de Auxílio-acidente", em face do INSTITUTO DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, igualmente qualificado, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos expostos na peça primeira, requerendo a 

implantação do benefício porque, segundo alega, sofreu redução de sua 

capacidade laborativa. O pedido veio instruído com diversos documentos. 

Em contestação o réu sustentou não terem sido preenchidos os requisitos 

necessários à concessão do benefício, requerendo a improcedência do 

pleito. Designada a perícia judicial, o autor não compareceu ao ato, 

pugnando, na sequência, pela extinção do feito. Intimado acerca do 

pedido, o réu nada falou (Id. 16053277). É a síntese do necessário. 

Decido. Diante da manifesta desistência da ação expressada na petição 

de Id. 14002508 e por não ter o réu demonstrado discordância com o 

pedido, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, homologo 

a desistência e declaro extinto este feito sem resolução do mérito. 

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC, levando-se em conta a natureza 

da causa e o tempo exigido para o serviço do profissional. Suspendo, 

porém, a cobrança, pelo período de 5 (cinco) anos por ser o autor 

beneficiário da justiça gratuita, conforme prevê o art. 98, §3º, do CPC. 

Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, com 

fundamento no art. 496, § 3º, I, do Código de Processo Civil. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007551-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RODRIGUES DOS SANTOS (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)

 

Vistos, Cumpra-se como requerido na peça retro, intimando-se a parte 

autora para se pronunciar a respeito do que ali se pretende, em 15 

(quinze) dias. Após, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007984-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO LEAO PAPO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1007984-39.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): ALTAMIRO LEAO PAPO 

Requerido: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Considerando que não 

houve publicação do expediente no diário eletrônico, impulsiono estes 

autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

parte autora acerca do despacho retro. 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, 8 de novembro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71196 Nr: 5140-90.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRÔNICA ATENIENSE LTDA, OSCAR 

CESAR RIBEIRO TRAVASSOS, RENATO RIBEIRO TRAVASSOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO INSS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELETRÔNICA ATENIENSE LTDA, CNPJ: 

02109959000195 e atualmente em local incerto e não sabido RENATO 

RIBEIRO TRAVASSOS NETO, Cpf: 97545880749, 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$ 4.413,89 (Quatro mil e quatrocentos e treze 

reais e oitenta e nove 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, 07 de novembro de 2018

Veridiana Chueiri Pompeu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377831 Nr: 25171-82.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMASO -COMERCIAL DE ALIMENTOS 

SOROCABA LTDA, SILMARA DENISE BARWINSKI PEREIRA, LUIZ 

HUMBERTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): COMASO -COMERCIAL DE ALIMENTOS 

SOROCABA LTDA, CNPJ: 03825600000420, Inscrição Estadual: 

13205344-6, atualmente em local incerto e não sabido SILMARA DENISE 

BARWINSKI PEREIRA, Cpf: 59560827120, Rg: NADA CONSTA, Filiação: 

Sem Qualificações, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

LUIZ HUMBERTO PEREIRA, Cpf: 30942730925, Rg: NADA CONSTA, 

Filiação: Sem Qualificações, 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$ 1.830,86 (Um mil e oitocentos e trinta reais e 

oitenta e seis 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, 07 de novembro de 2018

Veridiana Chueiri Pompeu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 421697 Nr: 22855-62.2015.811.0002

 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: ANTONIA TEREZINHA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE 

SOCIAL DOS SERVIDORES MINICIPAIS DE VÁRZEA GR, MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7255, HERMES TESEU BISPO FREIRE JÚNIOR - OAB:20.111-B, 

LIDIANE FÁTIMA GOMES MOREIRA - OAB:15.784, RUTH CARDOSO 

RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:10.350, VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - 

OAB:17.680/MT

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 326402 Nr: 22758-33.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE VÁRZEA GRAND, MARIA ROSAINE TOLEDO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - 

OAB:12285, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:12770, JOSÉ 

KROMINSKI - OAB:10896/MT, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - 

OAB:12027, LUIZ FERNANDO BARRETO MARTINS - OAB:21306/O, 

MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 330972 Nr: 27264-52.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, FELLIPE BAEZ MALHEIROS - OAB:18517, ROBERTO 

ANTONIO FACHHIN FILHO - OAB:OAB/MT 13.947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

 Cumpra-se conforme o ordenado no Termo de Audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 388664 Nr: 4527-84.2015.811.0002

 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: ELIZEU PAULO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 453586 Nr: 13470-56.2016.811.0002

 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: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO 

DE VARZEA GRANDE - DAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HF COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS 

E LIMPEZA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLLON VINICIUS OLIVEIRA DA 

GAMA - OAB:20.289, ERIKA RAYANE DOS SANTOS - OAB:20523/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ e item 2.10.1 da CNGC, intimando o advogado ARLLON 

VINICIUS OLIVEIRA DA GAMA, OAB/MT n. 20.289, para que devolva os 

autos a esta Secretaria no prazo de três dias, sob pena de ser expedido 

mandado de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 

234 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 343383 Nr: 10572-41.2014.811.0002

 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: ANA FAUSTINA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 264734 Nr: 4418-12.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOMINGUES DE GODOI 

NETO - OAB:160.365 RJ, TAIS GONÇALVES MELADO - OAB:8.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

 Cumpra-se o ordenado no Termo de Audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 284870 Nr: 3916-39.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PALMIRO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Calixto da Silva - 

OAB:7.972-B, LINDEBERGUE JOAQUIM - OAB:13812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILLIPE AUGUSTO 

MARQUES DUARTE - OAB:12.566/MT

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora para que manifeste acerca das petições 

de fls. 421/422 e 427/428, no prazo de dez dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 426476 Nr: 25360-26.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FILOMENA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - 

OAB:20.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ e item 2.10.1 da CNGC, intimando a advogada ISLAINY 

ARRUDA DE ALMEIDA, OAB/MT n. 20.539, para que devolva os autos a 

esta Secretaria no prazo de três dias, sob pena de ser expedido mandado 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 35019 Nr: 3560-30.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE CAVALINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. VLADIMIR DE LIMA 

BRANDÃO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando o advogado VAGNER SPIGUEL JUNIOR, OAB/MT 12.209, 

para que devolva os autos a esta Secretaria no prazo de 3 dias, sob pena 

de ser expedido mandado de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 398436 Nr: 10510-64.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LEONOR SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO ALVES DE 

SOUZA - OAB:18201

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando advogada MARIZA MACEDO DE CASTRO, OABMT n. 

12.645, para que devolva os autos a esta Secretaria no prazo de 3 dias, 

sob pena de ser expedido mandado de busca e apreensão e aplicação 

das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 408570 Nr: 15867-25.2015.811.0002

 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: MARIA VANUSA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA GLÓRIA LTDA, MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que apresente a matrícula, o 

memorial descritivo, mapa/croqui do imóvel usucapiendo, fixando-se para 

isso prazo de quinze de dias, nos termos do despacho de fls. 85.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 207405 Nr: 3289-74.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROLUZ DIESEL LTDA, JOSÉ CARLOS DA 

SILVA, LYETE ADORNO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:9893 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DAMASCENO 

PERES - OAB:12.553/MT

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ e item 2.10.1 da CNGC, intimando advogado FERNANDO 

DAMASCENO PERES, OAB/MT n. 12.553, para que devolva os autos a 

esta Secretaria no prazo de três dias, sob pena de ser expedido mandado 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 66471 Nr: 2371-12.2004.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO VINÍCIUS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDANTE DA ACADEMIA DE POLÍCIA 

MILITAR COSTA VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ e item 2.10.1 da CNGC, intimando a advogada KAMILA DE 

SOUZA COUTINHO, OAB/MT n. 10.661, para que devolva os autos a esta 

Secretaria no prazo de três dias, sob pena de ser expedido mandado de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 100546 Nr: 3111-96.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MURA JUNIOR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT - OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA VIEIRA DE 

ALMEIDA - OAB:14566, MARCELO SILVA MOURA - OAB:12307/MT

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando adovogado CARLOS ARTHUR GONZAGA RIBEIRO 

FIGUEIREDO, OAB/MT 23.359, para que devolva os autos a esta 

Secretaria no prazo de 3 dias, sob pena de ser expedido mandado de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 346618 Nr: 13118-69.2014.811.0002

 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: GILBERTO SEVERINO MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE 

ARAÚJO - OAB:MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo de quinze 

dias, executar a r. sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 246626 Nr: 6748-16.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EXPEDITA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14.241/MT, MARCELO 

VENTURA DA SILVA MAGALHAES - OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ e item 2.10.1 da CNGC, intimando advogado ERICK HENRIQUE 

DIAS PRADO, OAB/MT n. 17.642, para que devolva os autos a esta 

Secretaria no prazo de três dias, sob pena de ser expedido mandado de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 83891 Nr: 6017-93.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSÉ PORTO, LUÍZA D´PEDROSA LINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL EVENTOS -ME, MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT, JOSÉ CARLOS DE FREITAS, RICARDO 

MALDONADO CESPEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7645/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, JOSE ANTONIO IGNÁCIO 

FERREIRA RIBAS - OAB:15.346/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA MACIEL - 

OAB:10.862 MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO-UNIVAG - OAB:9237, 

CIBELIA MARIA LENTE MENEZES - OAB:2301-A/MT, CLÁUDIO HEDNEY 

DA ROCHA-UNIVAG - OAB:6066 - MT, EDUARDO MAHON - OAB:6363, 

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - OAB:N° 9.564/MT

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora para que manifeste sobre a certidão de fl. 

800, no prazo de quinze dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 322941 Nr: 19342-57.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARIA DE FIGUEIREDO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ e item 2.10.1 da CNGC, intimando advogado ERICK HENRIQUE 

DIAS PRADO, OAB/MT n. 17.642, para que devolva os autos a esta 

Secretaria no prazo de três dias, sob pena de ser expedido mandado de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 353707 Nr: 18506-50.2014.811.0002

 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: OSVALDINA OLIVEIRA BORBA MARQUETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT, SUYAN 

MAGALHÃES DE LIMA - OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando advogado ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - OAB/MT 

17.642, para que devolva os autos a esta Secretaria no prazo de 3 dias, 

sob pena de ser expedido mandado de busca e apreensão e aplicação 

das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 326774 Nr: 23092-67.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE EUSTAQUIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - 

OAB:9623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 296969 Nr: 17355-20.2012.811.0002

 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: FRANCISCA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARZEA 

GRANDE PREVIVAG, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keyla Da Silva Belido - 

OAB:15165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Regina Gama Martins - 

OAB:13.012

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377540 Nr: 24956-09.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. PIRES DE ARRUDA - ME (MAVEL 

AUTOMÓVEIS)
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ VICTOR PARENTE SENA- 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): S. PIRES DE ARRUDA - ME (MAVEL 

AUTOMÓVEIS), CNPJ: 37458478000170. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

S. PIRES DE ARRUDA - ME (MAVEL AUTOMÓVEIS), na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de TRIBUTÁRIA, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1193/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 4.710,55 - Valor Atualizado: R$ 4.410,55 - Valor 

Honorários: R$ 300,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Cite-se, por correio, observando a 

Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) 

dias, a parte devedora pagar o débito fiscal ou em igual prazo, nomear 

bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do 

art. 172, § II, do Código de Processo Civil. Para o caso de imediato 

pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 

4°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 300,00 (trezentos 

reais). Materializado eventuais embargos os honorários certamente serão 

majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no art. 20, § 3°, 

alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando bens à 

penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais exigências dos 

artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a expressa 

manifestação da Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o termo 

a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pela parte 

Executada, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer às regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata da parte Executada, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência e 

concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário competente.Não encontrada a parte Executada, para intimação 

da penhora, proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da 

Lei de Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo às hipóteses de 

penhora e atos subsequentes, designem-se datas para hasta pública, com 

as devidas publicações e intimações sob a luz da LEF, CNGC, CPC e 

demais normas aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância da 

Exequente com a penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do 

parágrafo imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair 

sobre bens imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de 

ônus de conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e 

o valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo 

apresentado na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hevelyn Nicoli Akerley, 

digitei.

Várzea Grande, 06 de novembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89791 Nr: 11022-96.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMOCVER-RETIFICA DE MOTORES CIDADE 

VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT - OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REMOCVER-RETIFICA DE MOTORES 

CIDADE VERDE LTDA, CNPJ: 03116084000111, Inscrição Estadual: 

13065296-2. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 28/12/2005.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

REMOCVER-RETIFICA DE MOTORES CIDADE VERDE LTDA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de CDA N° 07/2005, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 07/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/11/2005

 - Valor Total: R$ 28.069,51 - Valor Atualizado: R$ 27.519,51 - Valor 

Honorários: R$ 550,00

Despacho/Decisão: Vistos, Inicialmente, concedo o prazo de 15 (quinze) 

dias, para regularização da representação processual. Cite-se, por 

correio, observando a Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 

6.830/80, para, em 05 (cinco) dias, os devedores pagarem o débito fiscal 

ou em igual prazo, nomear bens suficientes à garantia da execução. 

Concedo ainda, os benefícios do art. 172, § II, do Código de Processo Civil. 

Para o caso de imediato pagamento ou inexistência de embargos, com 

sustentáculo no art. 20, § 4°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em 

R$ 550,00 (quinhentos e cinqüenta reais). Materializado eventuais 

embargos os honorários certamente serão majorados nos parâmetros e 

critérios estabelecidos no art. 20, § 3°, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de 

Processo Civil. Nomeando bens à penhora, que deverá vir com seu valor 

estimado e demais exigências dos artigos, 9° e 10, da Lei de Execução 

Fiscal, colha-se a expressa manifestação do Exeqüente, no prazo de 05 

(cinco) dias, pena de anuência e concordância tácita. Havendo 

concordância, lavre-se o termo a que se refere o art. 657, do CPC, que 

deverá ser subscrito pelo Executado, dessa data correrá o prazo para 

embargos, procedendo ao Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no 

Cartório Imobiliário. Não havendo pagamento ou nomeação de bens no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, juros, custas 

e honorários advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer as 

regras contidas no art. 13 de LEF, com intimação imediata do Executado, 

para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, pena de anuência e 

concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário competente. Não encontrando o Executado, para intimação da 

penhora, proceda-se de acordo com o art 12 e seus parágrafos, da Lei de 

Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo as hipóteses de penhora e 

atos subseqüentes, designe-se datas para hasta pública, com as devidas 

publicações e intimações sob à luz da LEF, CNGC, CPC e demais normas 

aplicáveis à espécie. Na hipótese de concordância do Exeqüente com a 

penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do parágrafo 

imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair sobre bens 

imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de ônus de 

conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral da 

Justiça.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e o valor 

do débito exeqüendo, tendo como base o demonstrativo apresentado na 

data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. Às 
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providênciasVárzea Grande, 18 de janeiro de 2006.ONIVALDO 

BUDNYJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hevelyn Nicoli Akerley, 

digitei.

Várzea Grande, 06 de novembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377047 Nr: 24567-24.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. F. FREITAS MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÕES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): R. F. FREITAS MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÕES ME, CNPJ: 10466732000125. 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: 18/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

R. F. FREITAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES ME, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de TRIBUTÁRIA, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1036/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 5.970,76 - Valor Atualizado: R$ 5.590,76 - Valor 

Honorários: R$ 380,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Cite-se, por correio, observando a 

Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) 

dias, a parte devedora pagar o débito fiscal ou em igual prazo, nomear 

bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do 

art. 172, § II, do Código de Processo Civil. Para o caso de imediato 

pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 

4°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 380,00 (trezentos e 

oitenta reais). Materializado eventuais embargos os honorários certamente 

serão majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no art. 20, § 3°, 

alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando bens à 

penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais exigências dos 

artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a expressa 

manifestação da Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o termo 

a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pela parte 

Executada, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer às regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata da parte Executada, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência e 

concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário competente.Não encontrada a parte Executada, para intimação 

da penhora, proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da 

Lei de Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo às hipóteses de 

penhora e atos subsequentes, designem-se datas para hasta pública, com 

as devidas publicações e intimações sob a luz da LEF, CNGC, CPC e 

demais normas aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância da 

Exequente com a penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do 

parágrafo imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair 

sobre bens imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de 

ônus de conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e 

o valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo 

apresentado na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hevelyn Nicoli Akerley, 

digitei.

Várzea Grande, 06 de novembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377586 Nr: 25000-28.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUALITY TURISMO E TRANP. LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): QUALITY TURISMO E TRANP. LTDA ME, 

CNPJ: 05925411000101. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/11/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

QUALITY TURISMO E TRANP. LTDA ME, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de TRIBUTÁRIA CDA N°1062/2014, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2014/1062.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 5.784,95 - Valor Atualizado: R$ 5.404,95 - Valor 

Honorários: R$ 380,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Cite-se, por correio, observando a 

Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) 

dias, a parte devedora pagar o débito fiscal ou em igual prazo, nomear 

bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do 

art. 172, § II, do Código de Processo Civil. Para o caso de imediato 

pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 

4°, do CPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 380,00 (trezentos e 

oitenta reais). Materializado eventuais embargos os honorários certamente 

serão majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no art. 20, § 3°, 

alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando bens à 

penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais exigências dos 

artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a expressa 

manifestação da Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o termo 

a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pela parte 

Executada, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer às regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata da parte Executada, para se 
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manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência e 

concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário competente.Não encontrada a parte Executada, para intimação 

da penhora, proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da 

Lei de Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo às hipóteses de 

penhora e atos subsequentes, designem-se datas para hasta pública, com 

as devidas publicações e intimações sob a luz da LEF, CNGC, CPC e 

demais normas aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância da 

Exequente com a penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do 

parágrafo imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair 

sobre bens imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de 

ônus de conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e 

o valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo 

apresentado na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hevelyn Nicoli Akerley, 

digitei.

Várzea Grande, 06 de novembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 57407 Nr: 3327-62.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlito Garcia Velasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. João Batista Sulzbacher - 

OAB:6889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art.203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando a parte autora a requerer o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 112894 Nr: 8547-02.2007.811.0002

 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: MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA, ANA EURUNINCE 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT - OAB:10964

 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 Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 335399 Nr: 3877-71.2014.811.0002

 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: MOISES FERREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:14615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

presente ação de cobrança, proposta por Moises Ferreira Dias em face da 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande, em razão do contrato temporário 

constante dos autos, compreendidos entre 01/01/2012 a 30/12/2012, bem 

como declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Deixo de condenar em 

honorários advocatícios, por ser a parte Autora beneficiária de Justiça 

Gratuita. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 18351 Nr: 1133-94.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO 

IPIRANGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: paulo bastos barreiros neves - 

OAB:49901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: alex serpa saba de mattos - 

OAB:126914, dirceu anselmini - OAB:81391, erico severini andriolo 

- OAB:11749, fernanda prado paiva - OAB:101669, henriry daniel 

hadid - OAB:93248, isabel gomes garcia - OAB:96037, jose 

nguilherme fontes de azevedo costa - OAB:126729, SALVADOR 

POMPEU DE BARROS FILHO - OAB:5714

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte embargada para, 

querendo, contrarrazoar no prazo da lei, os embargos tempestivamente 

opostos, conforme art. 1.003, CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 305558 Nr: 1248-61.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO CUSTODIO CORREA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:MT 9.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido 

formulado na presente ação e determino que o Município de Várzea 

Grande, providencie o pagamento do terço constitucional de férias do 

período de 2009/2012 ao Sr. Fábio Custódio Correa Campos, com fulcro no 

artigo 83 da Lei 1.164/1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 

Públicos da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas 

Municipais, observada a prescrição quinquenal das prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior da propositura da ação, deduzindo, por 

óbvio, os valores já recebidos pela requerente. Ademais, declaro extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.A correção monetária incidirá a partir do 

vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a 

ser apurado em posterior liquidação de sentença.Sobre a condenação 

retro mencionada, no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado 

o disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a 

redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência 

do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E).Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas 

processuais e condeno-o em honorários advocatícios, a ser apurado em 

liquidação de sentença, nos moldes do art. 85, § 4º, inc. I do CPC. 

Decorrido o prazo sem recurso voluntário, remetam-se os autos ao e. 

Tribunal do Estado de Mato Grosso para o reexame necessário da matéria 

(Súmula 490, do STJ). Transitada em julgado a decisão, aos requerentes 

para, no prazo de 10 dias, executar a sentença nos termos do art. 534 do 

Código de Processo Civil. Nada sendo postulado, arquive-se com as 

baixas e cautelas legais.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 289742 Nr: 9293-88.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR MARQUES DA SILVA, VMDS, DMDS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6366/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 Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 250054 Nr: 9406-13.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO DOMINGOS, ANTONIO DOMINGOS, 

LUCIANO RACI DE LIMA, ARILSON COSTA DE ARRUDA, RACHID HERBERT 

PEREIRA MAMED - SECRETÁRIO MUN. DE FAZENDA DE VÁRZEA 

GRANDE-MT, BOLANGER JOSE DE ALMEIDA, JAQUELINE FAVETTI, 

MÁRCIO ALVES FERREIRA, ENÉAS ROSA DE MORAES, MILTON 

NASCIMENTO PEREIRA, MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, ROTAFAR 

COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, NELIO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FATIMA JUSSARA 

RODRIGUES - OAB:6090, Gabriela de Souza Correia - OAB:10031, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT, JOSÉ S. DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:OAB/MT 6203, RILIS EVANGELISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:12346, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4.094/MT

 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.: 208689 Nr: 4498-78.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONINHA MARTINHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FÁVARO - OAB:10200-B, JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA - 

OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos, intimando a parte autora a requerer o que de 

direito, tendo em vista os pagamentos já serem realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 89318 Nr: 10845-35.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACELIA ANTONELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Micheline Zanchct Miotto - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: benedito rosario alves da 

cunha - OAB:12713, gracielly alves cunha - OAB:12713, Kelly 

domingas amorin da cunha - OAB:18431-e

 Vistos, etc.

 Às fls. 128/129, a parte Exequente pugnou pela desistência da ação 

tendo em vista a ocorrência de duplicidade com outro imóvel, o mesmo 

imóvel detém dois números de inscrição imobiliária, sendo que os débitos 

encontram-se pagos.

Requer, ainda, cancelamento da restrição via sistema RENAJUD.

 É o relatório. Decido.

Primeiramente, ante ao pedido averbado à fl.126, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com sustentáculo no artigo 485, inciso 

VIII do Código de Processo Civil.

 Proceda-se levantamento da restrição veicular.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, 

arquivem-se.

P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 507125 Nr: 17470-65.2017.811.0002

 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: WALTER AUADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAUTON CÉSAR DE ALMEIDA, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA NAVES DIAS 

BARCHET - OAB:7213, MARCELO BERTOLDO BARCHET - 

OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4.939/MT

 Vistos.

 Entendo necessário, antes de apreciar, o pedido de tutela de urgência, 

ouvir a parte contrária, para à vista de maiores elementos, decidir com 

maior segurança, razão pela qual postergo a análise do pleito para após a 

triangulação processual.

Citem-se os Requeridos, para querendo, responder a presente ação no 

prazo legal (artigos 335 NCPC). Faça consignar no mandado que em caso 

de ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo Autor, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novel Código de Processo Civil.

 Vindo resposta dos Requeridos, com ou sem juntada de documentos, 

abra-se vista ao Autor, para, querendo, impugnar no prazo legal.

 Expeça-se o necessário.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 262734 Nr: 1452-76.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art.203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando a parte autora a requerer o que de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 259535 Nr: 19092-29.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DA CUNHA 

MACEDO - OAB:8074/MT, GERALDO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:7.077/MT, GUSTAVO HENRIQUE CUNHA MACEDO - 

OAB:23.306/MT

 Vistos,

O RENAJUD ("Sistema de Restrição Judicial de Veículos") é ferramenta 

que permite a comunicação eletrônica entre o Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, possibilitando consultas 

e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição de 

veículos automotores na base de dados do Registro Nacional de Veículos 

Automotores -RENAVAM.

Sendo assim, DEFIRO o pedido retro a fim de que seja viabilizada a 

procura de veículos em nome do(s) executado(s) por meio do RENAJUD.
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E no mais, que se efetue busca junto ao Sistema INFOJUD, que é base de 

informações da Receita Federal, para fins de obter informações acerca de 

bens passíveis de penhora em nome do(s) executado(s).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 337842 Nr: 6103-49.2014.811.0002

 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: TARCILA PAULA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5.812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por TARCILA PAULA 

MENDES, para recebimento do crédito exequendo.

Citado, o Instituto Requerido apresentou Impugnação a Execução, fls. 

150/151.

Intimada, a parte Autora discordou com a autarquia, pugnando pela 

remessa dos autos ao Contador Judicial fl.155/157.

Enviado ao Contador Judicial, informou os cálculos fl.159.

 A parte autora concordou com os cálculos (fl.162) e a Autarquia deixou 

decorrer "in albis" o prazo para manifestação (fls.163).

Diante da análise do Contador Judicial, bem como, por inexistir óbice de 

natureza legal nos cálculos de fls. 159, HOMOLOGO para que surta seus 

jurídicos e desejados efeitos em favor do Autor.

 SOLICITE-SE ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, seja requisitado o pagamento do débito por meio de 

Requisição de Pequeno Valor, instruindo-se a solicitação da RPV com 

cópia das peças pertinentes.

Transitada em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 303022 Nr: 23937-36.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE MOLAS MATO GROSSO - 

LTDA, ANNE CHRISTINE DE LIMA SENA, MACIEL AUGUSTO DE LIMA, 

MARIA AUXILIADORA R. LIMA, ROBERTO JOSE DE LIMA, ELSON ELIAS DE 

MELLO, LUIZ BUSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO AMORIM MOLINA - 

OAB:21.636/MT, TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:9.369/MT

 Vistos,etc.

Diante da não aceitação da garantia oferecida, com fundamento na ordem 

de preferência estabelecida no art.11 da lei 6.830 de 22 de setembro de 

1980.

Art.11 – A penhora ou arresto de bens observará as seguintes ordem:

I – dinheiro;

Intime-se a parte executada para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

rejeição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 430848 Nr: 1385-38.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORUJO & CIA LTDA, RODRIGO DA SILVA 

RODRIGUEZ CORUJO, JESUS RODRIGUEZ CORUJO, MANUEL RODRIGUEZ 

CORUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Framarion 

Pinheiro Neto - OAB:16.368, Jose Arlindo do Carmo, - OAB:3.722, 

Luciana Rezegue do Carmo - OAB:9.609

 Vistos,etc.

Diante da não aceitação da garantia oferecida, com fundamento na ordem 

de preferência estabelecida no art.11 da lei 6.830 de 22 de setembro de 

1980.

Art.11 – A penhora ou arresto de bens observará as seguintes ordem:

I – dinheiro;

Portanto, intime-se a parte executada para no prazo legal, manifestar-se 

acerca da rejeição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 374245 Nr: 22501-71.2014.811.0002

 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: MARCO AURELIO FERREIRA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DANDARA SIQUEIRA 

E SILVA - OAB:OABMT15964, FABRICIA BARROS DE PAIVA - 

OAB:11.872, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:MT 9.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Concedo o prazo de 10 (dez) dias para as partes, sucessivamente, 

apresentarem as alegações finais.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 314932 Nr: 11229-17.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETEVALDO CANAVARROS DE ARRUDA, ROSANA 

CANAVARROS DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LOPES DA SILVA - 

OAB:15084 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

ETEVALDO CANAVARROS DE ARRUDA manifestou de forma expressa o 

aceite acerca da “pré-manifestação de desistência do recurso” pelo INSS 

à fl. 176/178, in verbis:

 “Acaso a parte contrária aceite a atualização dos valores atrasados de 

acordo com a literalidade da redação do art. 1º-F da lei 9494/97, o INSS, 

desde já, desiste do recurso.”

Diante da concordância da parte Requerida, bem como, por inexistir óbice 

de natureza legal nos cálculos de fl.179 e verso, HOMOLOGO para que 

surta seus jurídicos e desejados efeitos em favor da Autora.

 SOLICITE-SE ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, seja requisitado o pagamento do débito por meio de 

Requisição de Pequeno Valor, instruindo-se a solicitação da RPV com 

cópia das peças pertinentes.

Transitada em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 334936 Nr: 3426-46.2014.811.0002

 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: CAROLINA COLNAGO GAMBALLI DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:MT 19.716/O, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - 

OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

Manifestem-se as partes acerca dos honorários periciais retro, no prazo 

legal.
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Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 511444 Nr: 19805-57.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEDIAS NICACIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - 

OAB:6960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Manifeste-se a parte embargante acerca da impugnação de fls. 60/66.

Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 247623 Nr: 20739-59.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA, LEDA ANTUNES 

GONÇALVES, AMADOR ATAÍDE GONÇALVES, FRANCISCO ADENOR 

PINHEIRO FILHO, ADRIANE GONÇALVES ANTUNES JUNQUEIRA, ALLAN 

KARDEC SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVIDES ATAIDIO 

GONÇALVES - OAB:13440-A/MT

 Vistos.

Manifestem-se os executados acerca dos embargos de fls. 59/60.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 246845 Nr: 6818-33.2010.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança (arts. 1553/51 e 5º, LXIX da CF)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELIZABETH DOS SANTOS, ERENICE DE OLIVEIRA, 

GILMA CONCEIÇÃO DE FIGUEIREDO, MARIETH LEMES DE FIGUEIREDO, 

ROSILENE PAULA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

Manifestem-se os impetrantes acerca da petição e documentos retro.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 242860 Nr: 4074-65.2010.811.0002

 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: MARIA ACELINA DE CAMPOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

Intime-se a parte autora para, dar andamento ao feito, no prazo legal, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 449359 Nr: 11557-39.2016.811.0002

 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: ZILDA BRAZ DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14.241/MT, ROQUE PIRES 

DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

ZILDA BRAZ DE JESUS, qualificada nos autos, propôs “Ação de Benefício 

Previdenciário Aposentadoria por Idade Rural”, em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando, em síntese, a concessão 

do benefício previdenciário - aposentadoria por idade, pelo exercício da 

atividade de trabalhadora rural, pelos fatos e fundamentos jurídicos 

expostos na peça primeira.

O pedido veio instruído com os documentos de fls. 08/14.

Despacho inicial à fl.15.

Emenda a inicial fls.14/18.

Este Juízo declarou a incompetência jurisdicional para conhecer processar 

e julgar a presente ação, remetendo os autos a uma das Varas da Justiça 

Federal da Seção Judiciária da Capital.

Agravo de Instrumento interposto, determinando o regular processamento 

da ação ordinária no Juízo da Comarca de Várzea Grande (fls.22/35).

Devidamente citado, o instituto requerido apresentou contestação às fls. 

36/51, requerendo a improcedência da ação.

O autor apresentou impugnação à contestação às fls. 55/56 e verso.

Despacho saneador às fls. 58/59 onde não havia questões processuais 

pendentes a serem decididas deu-se por saneado o processo, 

designando audiência de instrução e julgamento para a oitiva de 

testemunhas arroladas.

 Realizada audiência de instrução e julgamento e colhidas as provas orais. 

O réu, por sua vez, não compareceu ao ato, sendo dispensado por efeito 

sintomático de oferecimento de memoriais, concluindo-se, assim, todo o 

procedimento indispensável ao julgamento do feito.

 É o relatório.

 Decido.

 Pois bem. De acordo com o art. 39, I, da Lei nº 8.213/91, o benefício da 

aposentadoria por idade é concedido mediante a comprovação da 

condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia 

familiar, através de prova material plena ou por prova testemunhal, além da 

comprovação da idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a 

mulher.

 De acordo com as provas documentais e testemunhais produzidas nos 

autos, a parte requerente demonstrou possuir, à época da propositura da 

ação, 58 anos de idade, como se infere especialmente de sua carteira de 

identidade e dos demais documentos anexados à inicial.

Resta analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima 

indispensável ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses 

idêntico à carência do benefício, que no caso em apreço deve ser de 180 

meses, ou 15 anos, à luz do que prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 

nº 8.213/91, valendo registrar, a respeito desses outros requisitos, o 

entendimento jurisprudencial acerca do valor dado à prova testemunhal e 

aos indícios de prova documental sobre a atividade rural em regime de 

economia familiar.

Afinal, a própria lei federal em apreço, em seu art. 55, § 3º, estabelece 

que a prova exclusivamente testemunhal não é meio hábil suficiente a 

embasar pedido de aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice 

também verificado na Súmula nº. 149 do Superior Tribunal de Justiça.

 Por outro lado, em razão das dificuldades encontradas pelos 

trabalhadores rurais em fazer tal prova material, os tribunais pátrios têm 

admitido inúmeros documentos como forma de se constatar o início da 

atividade rurícola, dentre os quais, os de registro civil e outros que 

dispõem de fé pública, consoante se infere dos seguintes julgados 

“mutatis mutandis”:

 “AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. 

RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE 

COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. Apresentados documentos novos, 

consubstanciados em escritura de compra de imóvel rural e notas fiscais 

de produtor rural em nome do marido, é de se estender esta condição à 

sua mulher, com vistas à comprovação da atividade rurícola, para fins de 

aposentadoria por idade.” (STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 3ª Seção – 

rel. Min. Fernando Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 138). 

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO 
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RECURSOESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. REGIME DEECONOMIA FAMILIAR. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. 2. O Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de 

prova material devidamente corroborada pela prova testemunhal se 

encontra em sintonia com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido 

de que a prova testemunhal deve ser conjugada com início de prova 

material. Inteligência da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do 

STJ, não é imperativo que o início de prova material diga respeito a todo 

período de carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde 

que a prova testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no 

REsp 1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – 

DJe 4.6.12).

 No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova suficiente 

da atividade rurícola da parte requerente nos documentos anexados com 

a peça primeira, em especial, a sua certidão de casamento, onde se vê 

averbado o início da prova material, consistente na profissão de agricultor, 

complementado pelas declarações das testemunhas, das quais se extrai o 

efetivo exercício de atividade rural por período necessário à obtenção do 

benefício, ainda que de forma descontínua.

Diante das provas apresentadas impõe-se, portanto, o acolhimento do 

pedido inaugural, assinalando-se a data da citação (10/07/2017), como 

início do benefício.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 

TERMO INICIAL.

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CITAÇÃO. SÚMULA 

83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não havendo 

comprovação de requerimento administrativo perante a autarquia 

agravante, a data da citação válida deve ser fixada como termo inicial para 

concessão do benefício postulado, por ser instituto apto a constituir o réu 

em mora. 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, 

quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão 

recorrida" (verbete sumular 83/STJ). 3. Agravo regimental improvido. ( 

STJ, AgRg no AREsp 255.793/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 16/04/2013)

Diante do exposto, evidente a presença dos requisitos previstos no caput 

o art. 300 do CPC, e levando-se em conta a idade da parte requerente, a 

sua condição de pessoa humilde e hipossuficiente, assim como a natural 

demora na implantação do benefício, só possível, em regra, com o trânsito 

em julgado da decisão concessiva do benefício, tenho como pertinente o 

pedido de antecipação da tutela formulado nos autos, ante a constatação 

de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 300, 

CPC).

Assim, o deferimento da medida é providência que se impõe, agora em 

sentença (STJ-3ª T, REsp 473.069 DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, JTJ 

302/493), para que a implantação do benefício ocorra dentro de 30 dias, 

independentemente do decurso do prazo recursal.

 Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei nº 8.213/91, c/c art. 

291, § 7º, II, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando a parte 

requerida a conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 

48, § 1º, da referida lei federal, no valor de 1(um) salário mínimo mensal, a 

partir da data da citação, bem como o abono anual previsto no art. 40 da 

respectiva lei, no prazo de 30 dias.

 Concedo o pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do 

CPC, e ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu 

cumprimento incontinenti, sob pena de imposição de multa diária de R$ 

100,00 (cem reais), sem prejuízo de outras medidas necessárias ao 

efetivo cumprimento da ordem judicial.

 A correção monetária deverá incidir a partir do vencimento de cada 

prestação, nos termos da Lei nº 6.899/1981 e Súmulas 43 e 148 do STJ.

Os juros de mora deverão ser aplicados no percentual de 1% a. m. até a 

edição da Lei nº 11.960/2009, quando então serão devidos no percentual 

de 0,5% a. m., contando-se da citação para as parcelas eventualmente 

vencidas anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, para as que lhe 

são posteriores.

Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença, de acordo com a Súmula nº 111 do STJ e art. 20, § 

3º, do CPC.

 Deixo de recorrer, de ofício, em virtude de o direito aqui buscado não 

ultrapassar 60 salários mínimos (art. 475, § 2º, do CPC).

 Em obediência aos termos do Provimento nº 20/2008-CGJ, faço constar 

as seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: ZILDA BRAS DE 

JESUS; 1.a. CPF nº. 362.046.761-72; 1.b. Nome da mãe: Vicencia Braz de 

Jueus2. Benefício Concedido: Aposentadoria por idade rural; 3. Data inicial 

do Benefício: 10/07/2017 (data da citação); 4. Renda mensal inicial: 1(um) 

salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Rua Oito, n.º03, Bairro: Parque 

do Sabiá, 6. Data do início do pagamento administrativo: 30 dias da 

intimação da tutela antecipatória.

 Decorrido o prazo recursal, à parte autora para requerer o que de direito.

Custa “ex lege”.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 376452 Nr: 24113-44.2014.811.0002

 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: FRANCISCA BENEDITA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

Certifique-se a Senhora Gestora acerca da intimação do patrono dos 

herdeiros para juntar o instrumento procuratório conforme determinado 

fl.168.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 270847 Nr: 11209-94.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON JUNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DELUQUE COSTA 

PEREIRA - OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Conselho Regional de 

Contabilidade de Mato Grosso - CRCMT, perseguindo o recebimento do 

valor grafado na Certidão de Inscrição de Dívida Ativa às fls.11.

A parte exequente pugnou pela EXTINÇÃO DO FEITO, nos moldes do art. 

924, II do CPC, com resolução do mérito, informando o pagamento integral 

do débito tributário de fl.50.

É a síntese.

 Fundamento e Decido.

Restou demonstrado que a liquidação do débito ocorreu durante o curso 

do processo de execução, impondo-se desta forma a extinção do 

presente feito em razão da parte devedora satisfazer a obrigação.

 Por tais razões e, com sustentáculo nos artigos 924, inciso II, c/c 487, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o presente feito, com julgamento de mérito.

Com custas processuais e sem condenação dos honorários advocatícios 

por estarem pagos, conforme demonstrou o exequente.

 Proceda-se o cancelamento definitivo da penhora realizada junto ao 

DETRAN, via sistema RENAJUD, fl. 47.

 Com o trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, 

arquivem-se.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 339235 Nr: 7323-82.2014.811.0002

 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103759/11/2018 Página 610 de 671



 PARTE AUTORA: RONIR AUGUSTO LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL - OAB:2371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A parte reclamada interpôs embargos de declaração por entender que a 

homologação de fl.155 houve contradição quanto aos cálculos 

apresentados.

Apresentada nova planilha de fl.101 os embargos foram acolhidos e novo 

cálculo realizado de fl. 183.

Assim, para não mais protelar, HOMOLOGO os cálculos de fl. 183 para 

que surtam seus jurídicos e desejados efeitos.

 SOLICITE-SE, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal, se este for necessário.

No caso de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida à autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento 

deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob pena de 

sequestro (art. 535, § 3º, II, do CPC).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 310877 Nr: 6950-85.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3.770/MT

 Vistos,etc.

Defiro o pedido de fl.27.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 347443 Nr: 13796-84.2014.811.0002

 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: VERCILENE DA SILVA, MÁRCIA AUXILIADORA DE 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Pedro Muhl - OAB:5719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

Manifeste-se as partes acerca do laudo pericial retro, no prazo legal.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 209100 Nr: 4872-94.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E 

INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AMADIO FERNANDES 

LIMA - OAB:4037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216/MT, HERMES BEZERRA DA SILVA - OAB:11405 

OAB/MT

 CERTIFICO que decorreu o prazo legal sem que a parte Executada se 

manifestasse conforme retro determinado, apesar de devidamente citada, 

via imprensa, certidão 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 274651 Nr: 17636-10.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MONTEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Após, o trânsito em julgado, manifeste-se a parte requerente."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 314309 Nr: 10560-61.2013.811.0002

 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: SEVERIANA DE PINHO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5.812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Transitada em julgado a decisão, à parte autora para requerer o que de 

direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 49041 Nr: 3955-85.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL GÁVEA, 

MARIA APARECIDA CARMO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EDUARDO REIS DE 

SIQUEIRA - OAB:6780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ A. G. SABER - 

OAB:5692/MT

 Vistos,

DETERMINO o bloqueio no valor correspondente à execução proposta, em 

conta bancária pertencente ao(s) respectivo(s) executado(s), suficiente 

para a quitação do débito atualizado.

 O bloqueio será realizado através do sistema online BACEN-JUD, e assim 

que efetivado, seja a importância imediatamente transferida para a conta 

única do TJMT, de modo que o respectivo valor esteja vinculado ao 

presente processo que originou o comando do bloqueio judicial.

Efetuado o bloqueio, com ou sem êxito, intimem-se as partes para requerer 

o que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 376570 Nr: 24224-28.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E 

TECNOLOGIA - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO LOPES GAVIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO RODRIGUES 

DANTAS - OAB:8.085/MT

 Vistos,

 Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Municipal, 

perseguindo o recebimento do valor grafado na Certidão de Inscrição de 

Dívida Ativa às fls. 7.

A parte exequente pugnou pela EXTINÇÃO DA AÇÃO com julgamento do 

mérito, nos moldes do art. 924, II do CPC/15, em razão da quitação dos 

créditos fiscais, bem como requer o cancelamento da penhora, fl. 40.

É a síntese.

 Fundamento e Decido.

Restou demonstrado que a liquidação do débito ocorreu durante o curso 

do processo de execução, impondo-se desta forma a extinção do 

presente feito em razão da parte devedora satisfazer a obrigação.

Por tais razões e, com sustentáculo nos artigos 924, inciso II, c/c 487, 
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inciso I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o presente feito, com julgamento de mérito.

Os honorários advocatícios foram fixados à fl. 10, cabendo ao exequente 

requerer o que de direito.

 Proceda-se o levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como, 

desbloqueio de contas e restrições de veículos.

 Com o trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, 

arquivem-se.

P. R. I.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 525642 Nr: 1804-87.2018.811.0002

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOILTON SANTOS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÂNIA MIKAELLE GODOY 

MONTEIRO MATOS - OAB:22458/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Doutora Jânia Mikaelle Godoy M. Matos, defensora de Joilton 

Santos do Nascimento, para que tome conhecimento da sentença a seguir 

transcrita: (...) Vistos, etc... Feitas essas considerações, JULGO 

PROCEDENTE o pedido e determino que se proceda a restituição da arma 

(pistola), descrita no termo de apreensão de p. 26 da ação penal Id. 

258210, mediante termo nos autos do processo, fazendo-o com 

fundamento no artigo 120, do Código de Processo Penal. Oficie-se à 

Central de Apreensões e junte-se termo circunstanciado da restituição. 

Após a restituição, arquive-se com as cautelas de estilo.Sem 

custas.P.R.I.Várzea Grande-MT, 05 de outubro de 2018.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322352 Nr: 18783-03.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES P. 

FREITAS - OAB:4455

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSIMAR DA SILVA COSTA, Rg: 

22393439, Filiação: Lidio Correa da Costa e Dalva Sebastiana da Silva, 

data de nascimento: 02/04/1990, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), lavador de carro, Telefone (65) 9286-3106. 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. INTIMAR O DENUNCIADO DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS SUPRA IDENTIFICADO..

Sentença: Vistos em correição etc...O Ministério Público denunciou 

JOSIMAR DA SILVA COSTA, qual. nos autos, como incurso nas sanções 

do art. 121, § 2o, II e IV, c.c. 14, II, do Código Penal, pois no dia 09 de junho 

de 2013, por volta das 19h00min, na guarita, no bairro Figueirinha, nesta 

cidade, por motivo fútil e utilizando recurso que impossibilitou a defesa da 

vítima, desferiu disparos de arma de fogo em desfavor de Rhuan Felipe da 

Silva, causando-lhe as lesões descritas nos autos.A denúncia foi 

recebida em 23 de fevereiro de 2015 (pp. 99/99vº), o réu não foi 

localizado para citação pessoal (p. 120), mas compareceu ao feito por 

meio de advogado constituído (p. 107), apresentando sua resposta a 

acusação (pp. 138/141).Durante a instrução criminal foram ouvidas três 

testemunhas arroladas pela acusação, sendo o réu não interrogado por 

se manter revel na fase do sumário (pp. 168/170). Em alegações finais, o 

Ministério Público requer a pronúncia, admitindo-se o julgamento pelo 

Tribunal do Júri por tentativa de homicídio qualificado, conforme solicitado 

na denúncia. A defesa, por sua vez, requer a impronúncia, com fulcro no 

art. 414, do CPP, em razão da inexistência do suporte probatório mínimo a 

indicar a autoria do crime, não havendo, ainda, intenção do réu em ferir a 

vítima.RELATEI. DECIDO.Trata-se de ação penal por tentativa de homicídio 

qualificado, não havendo preliminares pendentes de conhecimento, 

restando apenas a avaliação da admissão do feito ao plenário.A 

materialidade restou consubstanciada no Laudo e Mapa Topográfico de 

pp. 42/48 e 83/89, havendo plena confirmação da lesão sofrida pela vítima 

Rhuan Felipe da Silva.Quanto à autoria, o réu, inquirido apenas na fase 

policial, porém acompanhado de advogado constituído (pp. 53/55), 

confessou ter desferido o disparo de arma de fogo em desfavor da vítima 

Rhuan, contudo alegou que foi agredido com um tapa no rosto antes e, por 

isso, foi até sua casa, pegou a arma de fogo, retornou e efetuou dois 

disparos para atingir Rhuan.Para melhor compreensão da dinâmica dos 

fatos, segundo a versão apresentada pelo réu Josimar, vejamos seu 

interrogatório na fase policial, in verbis:“Que de fato no dia e local descrito 

no boletim de ocorrência estava passando em frente ao citado LAVA 

JATO e umas pessoas conhecidas chamaram o interrogado e ficou ali 

conversando e então BRUNO irmão da vítima foi chama-lo para dizer que a 

vítima queria lhe falar e quando chegou até RHUAN FELIPE este lhe 

perguntou ‘você lembra daquele dia que você me bateu?’ e em resposta o 

interrogado disse que tinha se defendido, sendo que em seguida foi 

surpreendido quando a vítima lhe desferiu um tapa no rosto; Que seu 

primo RODRIGO que também mora na rua Kaiser pode afirmar que viu o 

tapa que o interrogado levou; Que depois deste tapa saiu correndo do 

local foi em sua casa e pegou um revólver e voltou para onde estava a 

vítima e desferiu uns dois tiros para atingir RHUAN FELIPE e saiu do local 

levando consigo a arma mas ao avistar uma viatura então a jogou no mato 

e não conseguiu mais recuperá-la; Que foi para o centro de Várzea 

Grande e neste dia mesmo foi para Jangada na casa de seu tio de 

prenome ROBSON que mora afastado do centro daquela cidade; [...]” O 

ofendido Rhuan Felipe, em juízo, confirmou que no dia dos fatos estava no 

lava-jato de seu irmão quando ocorreu uma briga entre ‘Alisson’ e 

‘Marcinho’, tendo Marcinho saído do local e retornado em seguida junto 

com Josimar, momento em que o réu lhe viu e, com sua arma de fogo, 

desferiu três disparos em seu desfavor, atingindo-o com um dos 

disparos.As testemunhas Jackeline Priscila e Bruno César, em juízo, 

confirmaram que houve um entrevero no local envolvendo Alisson e 

Marcinho e, posteriormente, o réu foi até o local e em desentendimento 

com a vítima Rhuan efetuou disparos de arma de fogo em seu 

desfavor.Como se vê, a autoria do disparo resta demonstrada, havendo a 

alegação do réu Josimar de que realmente praticou o disparo de arma de 

fogo, alegando ter sido agredido pela vítima em desavença imediatamente 

anterior aos disparos, entretanto essa matéria deve ser enfrentada em 

Plenário pela ausência de elementos absolutos a exigir a sua exclusão do 

julgamento da comunidade.O crime, conforme descrito na denúncia, teria 

sido praticado por motivação fútil, consistente em desavença por 

rivalidade entre turmas de bairro, e, com recurso que dificultou a defesa 

da vítima, pois agiu de inopino, abruptamente, desferindo o disparo em 

momento em que a vítima não esperava por tal comportamento, não tendo 

chances de defesa.Analisando as versões apresentadas nos autos, em 

especial a confissão qualificada do réu Josimar, observa-se que não há 

dúvida quanto à autoria delitiva, de modo que o caso possui substrato 

fático para ser submetido ao Conselho de Sentença, não se admitindo 

maior aprofundamento neste momento, sob pena de subtração de matéria 

dos Srs. Jurados.Cabe se esclarecer que neste quadro processual, 

mesmo a dúvida imporia apreciação pro societate, já que neste momento 

não se estabelece juízo condenatório ou absolutório.Esse raciocínio 

jurídico também se aplica em relação às qualificadoras descritas nas 

alegações finais do Ministério Público, matéria que será rejeitada ou 

acolhida apenas pelo r. Conselho de Sentença, já que não há prova 

segura para a exclusão agora, devendo os senhores jurados analisar e 

sopesar as versões apresentadas pelas testemunhas, pelo ofendido e 

pelo acusado, acerca da dinâmica do evento e motivação do crime.A 

utilização de recurso que dificultou a defesa, na medida em que este 

expediente, segundo constou da denúncia, estaria diretamente vinculado 

ao modo de chegada do agente e execução do crime, será submetida ao 

soberano crivo dos dignos jurados, já que não é incompatível de plano 

com o quadro presente. Vejamos o julgado:“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO 

QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA 

VÍTIMA. MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA. APONTADA AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO NA ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS. EIVA NÃO 

CARACTERIZADA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO 
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CONSELHO DE SENTENÇA. ORDEM DENEGADA. 1. Conquanto o § 1º do 

artigo 413 do Código de Processo Penal preveja que "a fundamentação da 

pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência 

de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz 

declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar 

as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena", não 

há dúvidas de que a sentença que submete o acusado a julgamento pelo 

Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às 

qualificadoras do homicídio, notadamente diante do disposto no artigo 93, 

inciso IX, da Constituição Federal, que impõe a fundamentação de todas as 

decisões judiciais.2. No caso dos autos, tendo o magistrado singular 

motivado, ainda que sucintamente, a admissibilidade das qualificadoras do 

delito de homicídio, indicando expressamente as circunstâncias do delito 

que seriam aptas a configurar o elemento surpresa empregado - recurso 

que dificultou a defesa da vítima -, bem como o sentimento que teria 

encorajado o paciente a praticar a conduta delituosa em apreço, não se 

vislumbra qualquer mácula na provisional a ensejar a sua anulação.3. 

Além disso, em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a 

exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando 

manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca 

da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de 

Sentença, conforme já decidido por esta Corte.4. A análise acerca da 

forma como foram praticadas as condutas supostamente delituosas é 

tarefa que deve ser feita de acordo com a narrativa dos fatos constantes 

da denúncia, com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no 

âmbito do devido processo legal, a cargo da Corte Popular, juiz natural da 

causa, o que impede a afirmação ou exclusão das qualificadoras por este 

Sodalício.5. Ordem denegada.” (STJ, HABEAS CORPUS Nº 213.651 – 

PR)Ao Plenário se reserva o mérito da prova quando passível de motivada 

interpretação dos fatos, e, apenas em casos excepcionais, quando a 

prova do sumário da culpa surge imaculada de qualquer dúvida, pode-se 

adotar a solução da absolvição sumária ou modificação da imputação 

dirigida, o que não ocorreu nos autos.Anote-se que ao proferir a decisão 

de pronúncia para determinar a submissão do réu ao julgamento pelo 

Conselho de Sentença, o Juiz não deve proferir considerações pessoais 

em relação ao acusado, nem mesmo fazer colocações incisivas e se 

manifestar de forma conclusiva ao acolher a imputação, para que não 

ocorra influência no julgamento dos Jurados.Vejamos trecho de decisão 

monocrática do Ministro Marco Aurélio no RHC 103078-STF: “Está-se 

diante de sentença de pronúncia que, a toda evidência, não atende ao 

figurino processual próprio. Em um primeiro passo, lançou o Juízo 

parâmetros inerentes a essa espécie de decisão interlocutória, 

consignando não se tratar de julgamento definitivo, sendo aferida apenas 

a submissão do acusado ao Tribunal do Júri. Em passo seguinte, 

contrariando essa premissa, asseverou: “a autoria é certa”. Sob o ângulo 

da qualificadora, fez ver: “também restou provado que o crime foi 

cometido por motivo fútil”. Confiram com o que se contém à folha 18, 

valendo notar que não houve, sequer, análise dos elementos que estariam 

a levar à suposição da autoria – apontada como certa – e da prática do 

crime considerada a qualificadora – também tida como provada. Nem se 

diga que a sentença de pronúncia não mais pode ser utilizada perante os 

jurados. A problemática não se resolve neste campo, mas no alusivo à 

necessidade de o Juízo manter certa equidistância, deixando de sinalizar 

convencimento sobre a matéria no tocante à culpabilidade, proferindo 

decisão que se mostre minimamente fundamentada.” Convém ressaltar 

que a excedida incursão do Juiz sobre as provas dos autos, o que até 

mesmo pode influenciar o ânimo do Conselho de Sentenca, é incompatível 

com a natureza meramente prelibatória da pronúncia, uma vez que:"a 

decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusacão, 

por isso que o magistrado deve limitar-se a apontar a materialidade e 

indicar comedidamente indícios suficientes de autoria" (STF, RHC 

109.068/DF, 1º Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. em 14-2-2012, Dje de 

13-3-2012; no mesmo sentido: STJ, HC 264.328/RJ, rel. Min. Og 

Fernandes, 6º Turma, j. em 10-9-2013, Dje de 30-9-2013).Com isso, mais 

que suficientemente comprovada a materialidade e havendo indícios 

suficientes da autoria, o caso é de pronúncia.Feitas essas considerações, 

pois presentes os requisitos mínimos para a admissão da imputação 

constante da denúncia, PRONUNCIO o acusado JOSIMAR DA SILVA 

COSTA, qual. nos autos, com fundamento no art. 413, do CPP, como 

incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, c.c. 14, II, do Código Penal, 

para que se submeta a julgamento pelo E. Tribunal do Júri, desta 

Comarca.Tendo [...]Oficie-se a autoridade policial, solicitando diligência 

para o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do réu Josimar da 

Silva Costa.Comunique-se ao Juízo da 3ª Vara Criminal desta Comarca 

(Ids. 345861 e 369580), o teor desta sentença pronúncia. P. R. I.

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, Sheila da Silva 

Figueiredo, digitei.

Várzea Grande, 31 de outubro de 2018

Sheila da Silva Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 480154 Nr: 2116-97.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANDERSON LAURO DE ARRUDA, MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID SOUZA, GUTEMBERG DE OLIVEIRA 

NERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12.209 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

CHAVES FADINI - OAB:OAB/MT 7645, ANENILVA GONÇALVES 

BATISTA - OAB:OAB/MT 18.056, RENATA MARTINS DE FREITAS - 

OAB:9434/MT, RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - OAB:MT 17.306

 VISTOS EM CORREIÇÃO

DECISÃO

I - Trata-se de pedido de restituição do veículo WV/Golf, 2002, placa 

HSS9060, chassi n° 9BWAA01J224046908, cor prata, efetuado por 

ANDERSON LAURO DE ARRUDA (fls. 509/516).

II - O Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido (fls. 517).

III - Se até objetos eventualmente usados na prática de infração devem ser 

restituídos ao seu proprietário, mormente em se tratando de terceiros de 

boa-fé, pela expressa previsão legal (CPP, art. 119, parte final).

IV - São os motivos pelos quais, com fulcro no art. 5º, LIV, da Constituição 

Federal c/c o art. 120, do Código de Processo Penal, DEFIRO O PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO em favor do Requerente.

V – Em face da certidão retro, arquivem-se os autos com o documento 

aqui encartado.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 526319 Nr: 2193-72.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONADABE VIEIRA MERENCIANO, BRUNO 

ENRIK DA SILVA PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURAIR DE SOUZA GROSSI - 

OAB:, SEBASTIAO MOURA DA SILVA - OAB:2863/MT

 Nos termos da Legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a defesa do denunciado JONADABE VIEIRA 

MERENCIANO, Advogado Sebastião Moura da Silva OAB-MT 2863, via 

DJE, que para que manifeste sobre o laudo pericial juntado às fls. 200-204.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 480154 Nr: 2116-97.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANDERSON LAURO DE ARRUDA, MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID SOUZA, GUTEMBERG DE OLIVEIRA 

NERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12.209 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

CHAVES FADINI - OAB:OAB/MT 7645, ANENILVA GONÇALVES 

BATISTA - OAB:OAB/MT 18.056, RENATA MARTINS DE FREITAS - 
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OAB:9434/MT, RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - OAB:MT 17.306

 PROCESSO 2116-97.2017.811.0002 (CÓDIGO 480154)

ACUSADO: DAVID SOUZA E GUTEMBERG DE OLIVEIRA NERES

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Processo formalmente em ordem.

 Prisão preventiva decretada na data 19/01/2017, às fls. 114/115, a qual 

mantenho por seus próprios fundamentos.

Ademais, cumpra-se a decisão proferida às fls. 240.

Voltem os autos ao Juiz Natural.

 Cuiabá - MT, 09 de maio de 2017.

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 546024 Nr: 12951-13.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO COSMOS ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA SILVA 

NASCIMENTO - OAB:19.205/MT

 PROCEDER INTIMAÇÃO DO PATRONO DO ACUSADO PARA PARTICIPAR 

DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, QUE SE REALIZARÁ NO 

DIA 22/11/2018 ÀS 17:00 HORAS.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 540377 Nr: 10109-60.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA KAROLINE CARDOSO PEREIRA, 

ELTON ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo: 30

Intimando:Réu(s): Elton Alves, Cpf: 80184740100, Rg: 10.103.791 SSP MT 

Filiação: Adenair Corrêa da Cruz e Maria de Fátima Alves, data de 

nascimento: 08/08/1978, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

moto taxista-entregador de salgado e mar, Endereço: Rua das Camélias 

(Ou Rua 06), Quadra 10, Nº 25, Bairro: Tarumã, Cidade: Várzea 

Grande-MT

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 n° 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, § 1°, as Lei n° 11.343/2006).Não sendo apresentada 

resposta no prazo, será nomeado defensor dativo para oferecê-lo (art. 

55, § 3°, da Lei n° 11.343/2006).

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.Notifique(m)-se o(s) acusado(s) (bem como 

seu advogado, se tiver constituído), para responder(em) a acusação por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias.Deverá o Sr. Oficial de Justiça, indagar 

ao(s) acusado(s) se possui(em) advogado constituído, devendo ainda 

adverti-lo(s) de que caso não apresente(m) a resposta à acusação no 

prazo legal o feito será remetido à Defensoria Pública para tal 

finalidade.Em não sendo apresentada resposta no prazo assinalado, por 

advogado constituído, abra-se imediata vistas à Defensoria Pública para 

que o faça.Com a apresentação da defesa, voltem-me conclusos para 

deliberação.Caso não seja localizado no endereço constante nos autos, 

deverá ser verificado se o(s) denunciado(s) eventualmente encontra(m)

-se preso(s) em um dos estabelecimentos prisionais do Estado.Defiro o 

requerimento ministerial contido na denúncia de fls. 07.Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 540377 Nr: 10109-60.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA KAROLINE CARDOSO PEREIRA, 

ELTON ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo: 30

Intimando:Réu(s): Karla Karoline Cardoso Pereira, Cpf: 06307687142, Rg: 

2658770-0 SSP MT Filiação: Jadir Pereira e Carla Patricia Cardoso, data de 

nascimento: 11/04/1995, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

atendente/desempregada, Endereço: Av Tiradentes, N. 4, Bairro: Nova 

Esperança, Cidade: Várzea Grande-MT

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 n° 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, § 1°, as Lei n° 11.343/2006).Não sendo apresentada 

resposta no prazo, será nomeado defensor dativo para oferecê-lo (art. 

55, § 3°, da Lei n° 11.343/2006).

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho: Vistos etc .Notifique(m)-se o(s) acusado(s) (bem 

como seu advogado, se tiver constituído), para responder(em) a 

acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Deverá o Sr. Oficial de 

Justiça, indagar ao(s) acusado(s) se possui(em) advogado constituído, 

devendo ainda adverti-lo(s) de que caso não apresente(m) a resposta à 

acusação no prazo legal o feito será remetido à Defensoria Pública para 

tal finalidade.Em não sendo apresentada resposta no prazo assinalado, 

por advogado constituído, abra-se imediata vistas à Defensoria Pública 

para que o faça. Com a apresentação da defesa, voltem-me conclusos 

para deliberação. Caso não seja localizado no endereço constante nos 

autos, deverá ser verificado se o(s) denunciado(s) eventualmente 

encontra(m)-se preso(s) em um dos estabelecimentos prisionais do 

Estado. Defiro o requerimento ministerial contido na denúncia de fls. 07. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 525285 Nr: 1568-38.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA ROSA SALES, JOADILSON 

AMARAL DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo: 30

Intimando:Réu(s): Joadilson Amaral de Carvalho, Rg: 19979479 SSP MT 

Filiação: Admilson Reis de Carvalho e Rosinete Maria do Amaral, data de 

nascimento: 31/10/1989, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

vendedor, Endereço: Rua 05, Quadra 124, Nº 21, Bairro: São Simão, 

Cidade: Várzea Grande-MT

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 n° 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) 
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testemunhas (art. 55, § 1°, as Lei n° 11.343/2006).Não sendo apresentada 

resposta no prazo, será nomeado defensor dativo para oferecê-lo (art. 

55, § 3°, da Lei n° 11.343/2006).

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Notifique(m)-se o(s) acusado(s) (bem como seu advogado, se tiver 

constituído), para responder(em) a acusação por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Deverá o Sr. Oficial de Justiça, indagar ao(s) acusado(s) se possui(em) 

advogado constituído, devendo ainda adverti-lo(s) de que caso não 

apresente(m) a resposta à acusação no prazo legal o feito será remetido 

à Defensoria Pública para tal finalidade.

Em não sendo apresentada resposta no prazo assinalado, por advogado 

constituído, abra-se imediata vistas à Defensoria Pública para que o faça.

Com a apresentação da defesa, voltem-me conclusos para deliberação.

Caso não seja localizado no endereço constante nos autos, deverá ser 

verificado se o(s) denunciado(s) eventualmente encontra(m)-se preso(s) 

em um dos estabelecimentos prisionais do Estado.

Defiro os requerimentos ministeriais contidos na denúncia.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 525285 Nr: 1568-38.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA ROSA SALES, JOADILSON 

AMARAL DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo: 30

Intimando:Réu(s): Rosangela Rosa Sales, Cpf: 59437804168, Rg: 

0918126-1 SSP MT Filiação: Nadir Rosa de Jesus Sales, data de 

nascimento: 01/03/1973, brasileiro(a), natural de Santa fé do sul-SP, 

solteiro(a), assentadora de piso, Endereço: Rua 37, S/n, Bairro: São 

Simão, Cidade: Várzea Grande-MT

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 n° 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, § 1°, as Lei n° 11.343/2006).Não sendo apresentada 

resposta no prazo, será nomeado defensor dativo para oferecê-lo (art. 

55, § 3°, da Lei n° 11.343/2006).

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Notifique(m)-se o(s) acusado(s) (bem como seu 

advogado, se tiver constituído), para responder(em) a acusação por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Deverá o Sr. Oficial de Justiça, indagar ao(s) acusado(s) se possui(em) 

advogado constituído, devendo ainda adverti-lo(s) de que caso não 

apresente(m) a resposta à acusação no prazo legal o feito será remetido 

à Defensoria Pública para tal finalidade.

Em não sendo apresentada resposta no prazo assinalado, por advogado 

constituído, abra-se imediata vistas à Defensoria Pública para que o faça.

Com a apresentação da defesa, voltem-me conclusos para deliberação.

Caso não seja localizado no endereço constante nos autos, deverá ser 

verificado se o(s) denunciado(s) eventualmente encontra(m)-se preso(s) 

em um dos estabelecimentos prisionais do Estado.

Defiro os requerimentos ministeriais contidos na denúncia.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 540377 Nr: 10109-60.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA KAROLINE CARDOSO PEREIRA, 

ELTON ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo: 30

Intimando:Réu(s): Karla Karoline Cardoso Pereira, Cpf: 06307687142, Rg: 

2658770-0 SSP MT Filiação: Jadir Pereira e Carla Patricia Cardoso, data de 

nascimento: 11/04/1995, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

atendente/desempregada, Endereço: Av Tiradentes, N. 4, Bairro: Nova 

Esperança, Cidade: Várzea Grande-MT

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 n° 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, § 1°, as Lei n° 11.343/2006).Não sendo apresentada 

resposta no prazo, será nomeado defensor dativo para oferecê-lo (art. 

55, § 3°, da Lei n° 11.343/2006).

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.Notifique(m)-se o(s) acusado(s) (bem como 

seu advogado, se tiver constituído), para responder(em) a acusação por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias.Deverá o Sr. Oficial de Justiça, indagar 

ao(s) acusado(s) se possui(em) advogado constituído, devendo ainda 

adverti-lo(s) de que caso não apresente(m) a resposta à acusação no 

prazo legal o feito será remetido à Defensoria Pública para tal 

finalidade.Em não sendo apresentada resposta no prazo assinalado, por 

advogado constituído, abra-se imediata vistas à Defensoria Pública para 

que o faça.Com a apresentação da defesa, voltem-me conclusos para 

deliberação.Caso não seja localizado no endereço constante nos autos, 

deverá ser verificado se o(s) denunciado(s) eventualmente encontra(m)

-se preso(s) em um dos estabelecimentos prisionais do Estado.Defiro o 

requerimento ministerial contido na denúncia de fls. 07.Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 499890 Nr: 13691-05.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYNARA TOLEDO DE OLIVEIRA, RUI 

JEVERSON DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS JAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21.617, HARIADINY H. DE A. LOBATO - 

OAB:OABMT 22992

 Intimação da advogada devidamente habilitada da decisão que segue: 

"Vistos etc. A advogada Dra. Hariadiny H. de A. Lobato requereu a 

notificação dos réus quanto a sua renúncia, conforme fls. 448. 

Considerando que incumbe ao advogado comunicar seu cliente quanto à 

sua renúncia, nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil, indefiro 

o pleito, devendo a defesa juntar prova da comunicação nos autos, bem 

ainda observar o disposto no §1º do referido artigo. No mais, cumpra-se o 

determinado em fls. 445. Intime-se.Cumpra-se."

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 556011 Nr: 17986-51.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON LUCIO DE CANAVARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: hariadiny halessa de 

almeida lobato - OAB:22992

 INTIMAR A ADVOGADA DO ACUSADO EDILSON LUCIO DE 

CANAVARROS, Dra. HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO, PARA 

COMPARECER PERANTE ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2018 ÀS 

16H45

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 467556 Nr: 19981-70.2016.811.0002

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS NASSARDEN DE CAMPOS, GILSON 

LEMES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVANILDO GOMES - 

OAB:OAB/MT 12.635

 Defiro o pedido (fl. 364).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 501260 Nr: 14394-33.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENTO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085/MT

 INTIME-SE a Defesa do acusado para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar sobre o pedido de aditamento formulado pelo Ministério Público, 

bem como, quanto ao aproveitamento das provas já produzidas (fl. 67/68).

 Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos para fins do disposto 

no art. 384, §2º, do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 476164 Nr: 24254-92.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO DA SILVA CORREA, KAMILLA 

LETICIA DA SILVA XAVIER, JEFERSON NOVAIS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBER AZIZ SABER - 

OAB:9825

 Expeça-se Carta Precatória à Comarca de Nova Mutum/MT para citação 

da acusada KAMILLA LETICIA DA SILVA XAVIER (endereço - fl. 126).

Caso a acusada não seja encontrada, proceda-se com a sua citação pela 

via editalícia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 351984 Nr: 17311-30.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO ATAIDE DE ARRUDA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657

 DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e CONDENO o 

réu DIEGO ATAIDE DE ARRUDA CAMPOS pela prática do crime previsto no 

art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (CINCO) ANOS e 04 

(QUATRO) MESES DE RECLUSÃO a ser cumprida, inicialmente, em REGIME 

SEMIABERTO, e mais o pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA, à razão de 

1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.CONDENO 

o acusado, ainda, ao pagamento das custas processuais, devendo o 

dinheiro dado como fiança (fl. 34) ser utilizado para a sua quitação, nos 

termos do art. 336 do Código de Processo Penal, desde que haja o trânsito 

em julgado da sentença condenatória.Com o trânsito em julgado, 

FORME-SE o executivo de pena, que deverá ser encaminhado à Vara de 

Execuções Penais da Capital.PROCEDA-SE, finalmente, com as 

comunicações pertinentes ao TRE, via sistema INFODIP, para os fins 

previstos no art. 15, inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos 

direitos políticos).INTIMEM-SE, pessoalmente, o condenado, o seu 

Advogado e o órgão do Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 386402 Nr: 2881-39.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CESAR DIAS AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE APARECIDA MACIEL 

SILVA - OAB:15141/O

 DEFIRO o pedido da defesa, para que se proceda a realização de novo 

exame grafotécnico do acusado, devendo contrastar com o laudo nº 

2.9.2014.26126-01 (fl. 165/180).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 501260 Nr: 14394-33.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENTO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085/MT

 ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público (fls. 63/64).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 467556 Nr: 19981-70.2016.811.0002

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS NASSARDEN DE CAMPOS, GILSON 

LEMES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVANILDO GOMES - 

OAB:OAB/MT 12.635

 o pedido de restituição formulado pelo indiciado não merece prosperar, 

pois, ao que tudo indica, uma pessoa, ainda não identificada, utilizou uma 

carteira de identidade falsa em nome de GILSON LEMES DE MORAES (fl. 

20) e também fez inserir declaração falsa como sendo proprietário do 

referido veículo e, em seguida, realizou a sua transferência ao 

indiciado/requerente DOUGLAS NASSARDEM DE CAMPOS (fl. 

103/103-v).Constato, ainda, que o requerente/indiciado se comprometeu 

em apresentar o original do CRV (fl. 285/285-v - objeto da falsificação) 

para realização de confronto datiloscópico das grafias de DOUGLAS e 

GILSON, contudo, referido documento não foi por ele entregue, e por 

consequência, não foi possível realizar a perícia para constatar a possível 

falsificação.E, nesta hipótese, inviável o acolhimento do pleito, consoante 

orienta a seguinte jurisprudência:APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE 

RESTITUÇÃO DE COISA APREENDIDA – INDEFERIMENTO – INSURGÊNCIA – 

INSTÂNCIA RENOVADA EM SEDE RECURSAL – TESE A DIZER COM A 

APREENSÃO DE BEM DE TERCEIRO ALHEIO À EMPREITADA CRIMINOSA – 

SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTERESSE AO PROCESSO – IMPROCEDÊNCIA – 

PENDÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – PROPRIEDADE DO 

AUTOMÓVEL QUE NÃO RESTOU SATISFATORIAMENTE TESTIFICADA – 

ALEGADO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL A SER COMPROVADO E 

SANADO NA VIA PROCESSUAL ADEQUADA – APELO DESPROVIDO. A 

restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da ação penal 

terá lugar ante a comprovação, simultânea, da propriedade do bem pelo 

requerente [art. 120, caput, CPP], da ausência de interesse em sua 

custódia [art. 118, CPP], e, ainda, de não se encontrar aquele sujeito à 

pena de perdimento [art. 91, II, CP], exsurgindo impositiva a mantença da 

apreensão do veículo automotor quando, além de não comprovada a 

inequívoca propriedade de terceiro, verificar-se pendente a realização de 

perícia. (Ap 45008/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 

26/06/2017)Isto posto, INDEFIRO o pedido de restituição formulado pelo 
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indiciado DOUGLAS NASSARDEN DE CAMPOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 467556 Nr: 19981-70.2016.811.0002

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS NASSARDEN DE CAMPOS, GILSON 

LEMES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVANILDO GOMES - 

OAB:OAB/MT 12.635

 .Assim, até que seja definido para quem o veículo deve ser entregue, cuja 

discussão precisa, a meu ver, ser levada pelos interessados ao Juízo 

Cível, incumbe a este Juízo Criminal adotar as providências pertinentes 

para a conservação do bem, que pode sofrer todo tipo de deterioração e 

dano se permanecer em uso pela Polícia Judiciária Civil.O melhor, caminho, 

sem dúvida, é a alienação antecipada do veículo, conforme 

Recomendação nº 30, de 10 de fevereiro de 2010, do CNJ e art. 1485 do 

CNGC e art. 144-A e seguintes do CPP, devendo o dinheiro advindo da 

venda ser depositado na conta única, vinculado a este Juízo, para 

posterior entrega a quem de direito. Com estas considerações, INDEFIRO o 

pedido de acautelamento do veículo apreendido pela Polícia Civil e 

DETERMINO a alienação antecipada do Hyundai, modelo I30, ano 

2011/2012, cor prata, placas ELC-8400, chassi KMHDC51EBCU340229.E, 

considerando a publicação da Portaria 03/2018-DF de Cuiabá/MT, 

DETERMINO o encaminhamento do veículo e de cópia dos documentos 

indispensáveis para aquela Comarca visando à inclusão do bem no 

leilão.Conste que o veículo encontra-se no pátio da 1ª Delegacia de Polícia, 

localizada no Centro de Várzea Grande/MT, desde 17/09/2015, conforme 

termo de apreensão (fl. 53), de forma que eventuais débitos, multas e 

licenciamento originados a partir a referida data não são, em tese, devidos 

pelo proprietário/possuidor e tampouco pelo adquirente, diante do que 

DETERMINO a expedição de Ofício recomendatório de baixa imediata 

(Prefeitura e SEFAZ de São Paulo).Após, a realização do leilão e 

pagamento dos eventuais débitos federais, estaduais e municipais até a 

data da apreensão (17/09/2015), vinculando-se o saldo do valor 

arrecadado ao processo, em depósito em conta única.EXPEÇA-SE o 

necessário.INTIME-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 532679 Nr: 5806-03.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO FERRAZ, ALESSANDRO 

BARBOZA DA SILVA, KLEBER FERRAZ ALBUES, JULIANO TAVARES 

CASTILHO DE AVELLAR, MARCIO BISPO DE OLIVEIRA, KAREN DA 

COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISIO LUIZ BRUN - 

OAB:16191

 Cuida-se de pedido formulado por MARIA DO CARMO FERRAZ e KLEBER 

FERRAZ ALBUES, por intermédio de seus Advogados, para revogação ou 

readequação das medidas cautelares que lhes foram impostas, ao 

argumento de que não mais subsistem os motivos autorizadores, bem 

como pelo excesso de prazo para conclusão da ação penal (fl. 

1.129/1.136).

Com vista dos autos, a douta representante do Ministério Público se 

manifestou favoravelmente ao deferimento dos pedidos (fl. 1.144/1.146).

POIS BEM.

Analisando detidamente os autos, observo que os pedidos formulados 

pelos denunciados merecem deferimento.

Nesse sentido, verifico que as medidas cautelares diversas da prisão 

foram impostas precipuamente para assegurar a integridade física da 

vítima, bem como o regular prosseguimento do feito (fl. 1.056/1.061).

Todavia, como bem frisado pela percuciente Promotora de Justiça que 

oficia nos autos (fl. 1.144/1.146), os requerentes vêm cumprindo as 

medidas cautelares já há mais de 05 (cinco) meses, sem que nesse interim 

houvesse qualquer relato de ameaças à vítima ou testemunhas.

Também não há evidências de que eles pretendem tumultuar a instrução 

criminal, caso sejam revogadas ou readequadas as medidas cautelares 

impostas.

Por fim, verifico que o excesso de prazo para o encerramento da 

instrução criminal não pode ser creditada aos acusados, de maneira que 

os pedidos devem, em parte, ser deferidos.

Com estas considerações, e em conformidade com o parecer ministerial, 

DEFIRO, em parte, os pedidos, tão somente para REVOGAR as medidas 

cautelares de “monitoramento eletrônico” e “recolhimento domiciliar no 

período noturno e nos dias de sábado, domingo e feriados”.

Mantenho, porém, a proibição de qualquer contato com as vítimas, 

familiares e testemunhas.

Devem os acusados, também, comparecer a todos os atos processuais 

para os quais forem intimados e manterem seus endereços atualizados.

PROVIDENCIE a Sra. Gestora o necessário para a retirada dos 

equipamentos de monitoração eletrônica.

INTIMEM-SE.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 521445 Nr: 25171-77.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCM, EFDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUZIA CÂNDIDO MATEUS, Cpf: 

26620766153, Rg: 0551453-3, Filiação: Maria das Dores e Geraldo 

Nazário, data de nascimento: 16/06/1953, brasileiro(a), natural de 

Goiania-GO, casado(a), merendeira, Telefone 99283-3782 (esposo). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Código: 521445Réus: LUZIA CANDIDA MATEUS E ELIZEU 

FRANCISCO DE PAULAVistos etc.Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de LUZIA CANDIDA MATEUS 

pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 136, §3°, com incidência 

do art. 61, II, "f", na forma do artigo 71, parágrafo único, todos do código 

penal, em observância ao disposto na Lei n. 11.340/2006, contra as 

vítimas J. K. da S. M., E. F. da S. M., A. C. M. J. e A. B. da S. M (menores) e 

em face de ELIZEU FRANCISCO DE PAULA pela prática, em tese, do crime 

tipificado no artigo 136, §3°, com incidência do art. 61, II, "f", na forma do 

artigo 71, parágrafo único, ambos do Código Penal, contra as vítimas J. K. 

da S. M., E. F. da S. M., A. C. M. J. e A. B. da S. M (menores) e em 

concurso material (art. 69, caput) com o artigo 217-A, c/c art. 226, inciso II, 

c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal, praticado contra a vítima J. K. da 

S. M. (menor), todos em observância ao disposto na Lei n. 

11.340/2006.Havendo nos autos material probatório mínimo e 

potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia 

oferecida pelo Ministério Público contra LUZIA CANDIDA MATEUS E ELIZEU 

FRANCISCO DE PAULA, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 

41 do Código de Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 

do mesmo código.Citem-se os acusados para responderem a acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que poderá argüir 

preliminares e alegar tudo que interesse às suas defesas, oferecerem 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. O Sr. Oficial de Justiça, por ocasião do cumprimento da 

citação, deverá observar o que determina o Provimento n.º 30/2008-CGJ, 

indagando os acusados se eles pretendem constituir advogado ou 

desejam que lhe sejam nomeado defensor público ou dativo para 

patrocinar a sua defesa, caso em que deverá mencionar as razões pelas 
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quais não tem a intenção de contratar defensor, devendo tudo ser 

certificado.Não apresentada resposta no prazo legal, ou certificada a 

necessidade de nomeação de Defensor Público, desde já, NOMEIO a 

Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa dos acusados, 

devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2°, do CPP, ser aberta 

vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentarem 

resposta.Apresentadas respostas, havendo preliminares ou documentos, 

conceda-se vista ao Ministério Público para que se manifeste no prazo de 

05 (cinco) dias.Defiro o pedido formulado no item 1, alínea “a” de fl. 142.No 

que tange aos pedidos do item 1, alíneas “b” e “c” de fl. 142, determino a 

Sra. Gestora Judiciaria que proceda-se as comunicações à Autoridade 

Policial, ao Cartório Distribuidor e ao Instituto de Identificação do Estado de 

MT, bem como a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC), nos termos em que dispõe oart. 1373, inciso 

III,da CNGC.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.Várzea Grande/MT, 18 de abril de 

2018.Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JULIANA RAMOS DE 

ARAUJO, digitei.

Várzea Grande, 07 de novembro de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 511711 Nr: 19932-92.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): APARECIDA RODRIGUES DA COSTA, 

Cpf: 02754960155, Rg: 20056648, Filiação: Olivina Ferreira dos Santos e 

Divino Rodrigues da Costa, data de nascimento: 21/02/1982, brasileiro(a), 

natural de Foz do Iguaçu-PR, convivente, do lar, Telefone 65 - 9628 - 

5778. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Código: 511711Réu: APARECIDA RODRIGUES DA 

COSTAVistos etc.Preliminarmente, DETERMINO a retificação do nome da 

vítima no sistema Apolo e na capa dos autos, a fim de constar como sendo 

Adriana Rodrigues Aires Surubi, conforme documento pessoal de fl. 19. 

Passo a decidir sobre o oferecimento da denúncia.Trata-se de DENÚNCIA 

oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de APARECIDA 

RODRIGUES DA COSTA pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 

217 – A, c/c artigo 61, II, “f”, c/c art. 226, II, c/c artigo 71, caput, na forma 

do artigo 13, §2°, “a”, todos do Código Penal, c/c artigo 1°, VI, da Lei 

8.072/90, em observância ao disposto na Lei n. 11.340/2006, contra a 

vítima ADRIANA RODRIGUES AIRES SURUBI.Havendo nos autos material 

probatório mínimo e potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, 

RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra APARECIDA 

RODRIGUES DA COSTA, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 

41 do Código de Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 

do mesmo código.Cite-se o acusado para responder a acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que poderá argüir 

preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. O Sr. Oficial de Justiça, por ocasião do cumprimento da 

citação, deverá observar o que determina o Provimento n.º 30/2008-CGJ, 

indagando o acusado se ele pretende constituir advogado ou deseja que 

lhe seja nomeado defensor público ou dativo para patrocinar a sua 

defesa, caso em que deverá mencionar as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor, devendo tudo ser certificado.Não 

apresentada resposta no prazo legal, ou certificada a necessidade de 

nomeação de Defensor Público, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública 

desta Comarca para exercer a defesa do acusado, devendo para tanto, 

com fulcro no art. 396-A, § 2°, do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar resposta.Apresentada resposta, havendo 

preliminares ou documentos, conceda-se vista ao Ministério Público para 

que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.Indefiro o pedido formulado 

no item 1, alínea “a” de fl. 155, porque não restou comprovada a 

impossibilidade do órgão acusador obter as informações, no termo do 

artigo 1.373, subitem II da CNGC.No que tange aos pedidos do item 1, 

alíneas “b” e “c” de fl. 155, determino a Sra. Gestora Judiciaria que 

proceda-se as comunicações à Autoridade Policial, ao Cartório Distribuidor 

e ao Instituto de Identificação do Estado de MT, bem como a alimentação 

do banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), 

nos termos em que dispõe oart. 1373, inciso III,da CNGC. 

INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.Várzea Grande/MT, 18 de dezembro de 

2017.Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JULIANA RAMOS DE 

ARAUJO, digitei.

Várzea Grande, 07 de novembro de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 400882 Nr: 11808-91.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GONZAGA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ROSÁRIO ALVES 

DA CUNHA - OAB:12.713/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO GONZAGA CHAVES, Cpf: 

69375348172, Rg: 0897141-2, Filiação: João Chaves e Luiza Gonzaga 

Chaves, data de nascimento: 19/06/1974, brasileiro(a), natural de Porto 

Estrela-MT, solteiro(a), mecanico/empresário, Telefone 9900-2662. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR, 

nas penas 217-A. c/c art. 61, inciso II, f, c/c art. 226, inciso II, c/c art. 71, 

todos do Código Penal, JOÃO GONZAGA CHAVES, brasileiro, filho de 

João Chaves e Luiza Gonzaga Chaves, nascido aos 19/06/74, natural de 

Porto Estrela/ MT.Passo à dosimetria das penas:Analisando as 

circunstâncias do art. 59 do CP verifico que o Réu é primário e possui não 

possui maus antecedentes. As consequências do delito perduram por 

toda a vida da vítima, que terá que conviver eternamente com a lembrança 

da violência sofrida e o trauma por ela acarretado. A vítima em nada 

contribuiu para o cometimento do ilícito. São as razões pelas quais fixo-lhe 

a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão.Considerando que a vítima era 

filha do Réu, em razão da determinação contida no art. 61, II, alínea f, 

agravo-lhe a pena em 01 (um) ano, resultando em 09 (nove) anos de 

reclusão.Encontrando-se a vítima na hipótese do art. 226, II, do CP, 

sujeita-se o Réu à exasperação da pena da metade, conforme a Lei 

11.106/05, passando a sua pena a ser 13 (treze) anos e 06 (seis) meses 

de reclusão. Estando presente a causa geral de aumento de pena prevista 

no art. 71 do CP, por ter sido o crime praticado por quatro vezes contra a 

mesma vítima, em continuação delitiva, aumento a pena em 2/3, resultando, 

pois, em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Diante da 

ausência de qualquer outra causa modificadora, torno-a definitiva, 

devendo ser cumprida em regime inicialmente fechado (CP, art. 33, § 2º, a 

e § 3º c/c art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90).O réu permaneceu solto 

durante toda a instrução criminal, não existe nos autos motivos que 

autorizem a decretação da prisão preventiva de JOÃO GONZAGA 

CHAVES, motivo pelo qual lhe concedo o direito de recorrer em 

liberdade.1.Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos condenados 

no rol dos culpados; 2.Expeça-se ofício ao TRE-MT;3.Expeçam-se ofícios 

comunicando o trânsito em julgado da sentença condenatória irrecorrível 
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aos órgãos de identificação Federal e Estadual;4.Expeça-se a carta de 

execução de pena instruindo-a com cópia da denúncia, da sentença e do 

trânsito em julgado;5. Intime-se a vítima sobre o conteúdo da presente 

sentença (art. 21, da Lei nº 11.340/06);Fixo o valor de indenização mínimo 

para vítima o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Custas na forma da 

lei.P.R.I.C. Várzea Grande/MT, 20 de fevereiro de 2018. Eduardo Calmon 

de Almeida CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JULIANA RAMOS DE 

ARAUJO, digitei.

Várzea Grande, 07 de novembro de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 469689 Nr: 21032-19.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO NASCIMENTO 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): PEDRO NASCIMENTO DA SILVA, Cpf: 

66738164149, Rg: 950733, Filiação: Augustinho Marculino da Silva e Maria 

Neuza Nascimento da Silva, data de nascimento: 09/09/1977, brasileiro(a), 

natural de Rondonópolis-MT, casado(a), ajudante de produção, Telefone 

917-0033/99886032. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: ANTE O EXPOSTO RECONHEÇO a incidência da decadência em 

relação aos delitos de DANO e INJÚRIA, e por consequência JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de PEDRO NASCIMENTO DA SILVA, com 

fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal e 38 do Código de 

Processo Penal.Publique-se. Registre-se. INTIMEM-SE.Procedam-se as 

anotações e comunicações constantes no item 7.16.1 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.Às providências. 

Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 15 de dezembro de 2016.Eduardo Calmon 

de Almeida CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JULIANA RAMOS DE 

ARAUJO, digitei.

Várzea Grande, 07 de novembro de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 484014 Nr: 4400-78.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ CARLOS SANTOS SILVA, Rg: 

1.6314379, Filiação: Jose Maria de Lima e Jezabel Sara dos Santos Silva, 

data de nascimento: 18/01/1988, brasileiro(a), natural de Varzea 

Grande-MT, solteiro(a), Telefone 65 3685-7349. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado JOSÉ CARLOS SANTOS 

SILVA, qualificado nos autos, pela infração descrita no artigo 147, caput, 

do Código Penal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código 

Penal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.Várzea Grande/MT, 15 de dezembro de 

2017.Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JULIANA RAMOS DE 

ARAUJO, digitei.

Várzea Grande, 07 de novembro de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 531147 Nr: 4995-43.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABRICIO CALVETE CAMPOS, Cpf: 

73279269091, Rg: 18760120, Filiação: Leontina Maria Calvete Campos e 

Lori de Borba Campos, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado FABRICIO CALVETE 

CAMPOS, qualificado nos autos, por infração ao artigo 163 do Código 

Penal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.Proceda-se as 

comunicações à Autoridade Policial, ao Cartório Distribuidor e ao Instituto 

de Identificação do Estado de MT, bem como a alimentação do banco de 

dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), nos termos 

e m  q u e  d i s p õ e  o a r t .  1 3 7 3 ,  i n c i s o  I I I , d a 

CNGC.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.Várzea Grande/MT, 14 de junho de 

2018.Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JULIANA RAMOS DE 

ARAUJO, digitei.

Várzea Grande, 07 de novembro de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244622 Nr: 16796-34.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO XAVIER LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAURO XAVIER LOPES, Cpf: 

29985897153, Rg: 1723409, Filiação: Luiza Xavier Lopes e Armindo 

Gondinho Lopes, data de nascimento: 20/08/1955, brasileiro(a), 

separado(a) judicialmente. 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 
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as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Código 244622Indiciado: MAURO XAVIER LOPESVistos 

etc.Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL em face de MAURO XAVIER LOPES pela prática, em tese, do 

deligo tipificado nos artigos artigos 217-a, c/c art. 61, II, "f", e artigo 213, 

caput, c/c art. 61, II, “f”, todos do código penal, em observância ao 

disposto na Lei 11. 340/2006 (Violência Doméstica), contra a vítima 

NAYARA MONICA ALVES DEMARQUI.Havendo nos autos material 

probatório mínimo e potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, 

RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra MAURO 

XAVIER LOPES, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do 

Código de Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do 

mesmo código.Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que poderá argüir preliminares 

e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O Sr. 

Oficial de Justiça, por ocasião do cumprimento da citação, deverá 

observar o que determina o Provimento n.º 30/2008-CGJ, indagando o 

acusado se ele pretende constituir advogado ou deseja que lhe seja 

nomeado defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, caso 

em que deverá mencionar as razões pelas quais não tem a intenção de 

contratar defensor, devendo tudo ser certificado.Não apresentada 

resposta no prazo legal, ou certificada a necessidade de nomeação de 

Defensor Público, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca 

para exercer a defesa do acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 

396-A, § 2°, do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar resposta.Apresentada resposta, havendo preliminares ou 

documentos, conceda-se vista ao Ministério Público para que se manifeste 

no prazo de 05 (cinco) dias .Defiro os pedidos formulados nos itens “1” e 

“2” de fls. 08.Às providências. Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 01 de 

março de 2017.Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JULIANA RAMOS DE 

ARAUJO, digitei.

Várzea Grande, 07 de novembro de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420547 Nr: 22296-08.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO FLAVIO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOAO FLAVIO DE AQUINO, Rg: 

13376446, Filiação: Florips Amalia de Aquino, data de nascimento: 

17/10/1962, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, divorciado(a), construtor, 

Telefone 65 9631-2037. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: ANTE O EXPOSTO RECONHEÇO a incidência da decadência em 

relação ao delito de DANO, e por consequência JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de JOÃO FLÁVIO AQUINO, com fundamento no artigo 107, 

inciso IV, do Código Penal e 38 do Código de Processo Penal.Publique-se. 

Registre-se. INTIMEM-SE.Procedam-se as anotações e comunicações 

constantes no item 7.16.1 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça.Às providências. Cumpra-se.Várzea 

Grande/MT, 15 de dezembro de 2016.Eduardo Calmon de Almeida 

CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JULIANA RAMOS DE 

ARAUJO, digitei.

Várzea Grande, 07 de novembro de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 528860 Nr: 3662-56.2018.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HVDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VITORINO DE CAMPOS, Cpf: 

53483910282, Rg: 638519, Filiação: Benedito Maria de Campos e 

Francisca Ana de Arruda, convivente, lubrificador, Telefone 9276-0664. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: VISTOS ETC.Tendo em vista que as medidas protetivas foram 

deferidas há mais de seis meses, ao MPE para manifestação, no prazo 

legal. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JULIANA RAMOS DE 

ARAUJO, digitei.

Várzea Grande, 07 de novembro de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 539993 Nr: 9892-17.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:MT 15.547

 (...)Ante ao exposto, nos termos do art. 413 do CPP, PRONUNCIO o réu 

AMARO LEITE DA SILVA, filho de Arlindo Leite da Silva e Maria de Lourdes 

da Silva, incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos III (meio cruel) e 

VI, e §2º-A, inciso I (condição de sexo feminino quando envolve violência 

doméstica e familiar), todos do Código Penal c/c artigo 1º, inciso I, da Lei n. 

8.072/1990, na forma da Lei n. 11.340/2006, a fim de ser submetido a 

julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca.O acusado 

permaneceu preso preventivamente por todo o trâmite processual, 

devendo ser ressaltado que o crime atribuído a ele é considerado 

hediondo, o que, somado à sua periculosidade, evidenciada pelo modo de 

agir durante o crime, revela que a manutenção do encarceramento 

provisório é necessária e adequada para garantir a ordem pública e a 

conveniência da instrução criminal (a produção probatória em fase de 

Plenário, “judicium causae”, seja despida de qualquer tipo de coação que 

possa ser realizada pelo imputado) na perspectiva da assegurar a 

integridade física e psicológica da testemunha, de forma que MANTENHO 

A PRISÃO (art. 413, §3º do C.P.P.).DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor 

da 1ª Vara Criminal desta Comarca, para os fins dos dispostos no artigo 

422 e seguintes do Código de Processo Penal c/c o artigo 2º do 

Provimento nº 008/07/CM – TJMT.Transitada em julgado, certifique-se e 

remetam-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.Várzea 

Grande-MT, 07 de novembro de 2018. LUÍS AUGUSTO VERAS GADELHA 

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar
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 Cod. Proc.: 552085 Nr: 15953-88.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MARCOS NUNES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT15481

 Carta Precatória n. 552085

VISTOS ETC

Em cumprimento ao ato deprecado, designo audiência para oitiva da 

testemunha do autor Jean Batista Amaral, para o dia 21 de janeiro de 2019 

às 16h10min.

Requisite-se a testemunha Jean Batista Amaral, junto ao Comando de 

Policia Militar do Estado de Mato Grosso, para comparecer a audiência 

designada.

 Comunique-se ao Juizo Deprecante acerca da data da audiência, 

inclusive para que se dê ciência às partes/procuradores, bem como envie 

para este juízo o termo de declarações da vítima e o interrogatório do 

acusado perante o juizo ou autoridade policial.

Após, alcançada a finalidade, devolva-se ao R. Juízo Deprecante, com as 

cautelas e homenagens de estilo.

Caso seja certificado que a testemunha, objeto da deprecata, não seja 

localizada e/ou esteja em local incerto e não sabido, devolva-se a 

presente missiva ao Juízo Deprecante, com as cautelas e homenagens de 

estilo.

Ciência o MPE e a Defensoria Pública.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, com urgência.

 Várzea Grande, 15 de outubro de 2018.

Eduardo Calmon de Almeida de Cézar

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 549445 Nr: 14754-31.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMÉTRIO URBIETA 

- OAB:7717-B

 Carta Precatória n. 549445

VISTOS ETC

Em cumprimento ao ato deprecado, designo audiência para oitiva da 

testemunha Roosevelt San Martin Dias para o dia 21 de janeiro de 2019 às 

15h45min.

Intime-se a testemunha Roosevelt San Martin Dias para comparecer a 

audiência designada, requisitando-a junto ao departamento de Gestão de 

Pessoas da Policia Civil.

Comunique-se ao Juizo Deprecante acerca da data da audiência, inclusive 

para que se dê ciência às partes/procuradores, bem como remeta à este 

juízo o termo de declarações da vítima e o interrogatório do réu perante a 

autoridade policial.

Após, alcançada a finalidade, devolva-se ao R. Juízo Deprecante, com as 

cautelas e homenagens de estilo.

Caso seja certificado que a testemunha, objeto da deprecata, não seja 

localizada e/ou esteja em local incerto e não sabido, devolva-se a 

presente missiva ao Juízo Deprecante, com as cautelas e homenagens de 

estilo.

Ciência o MPE e a Defensoria Pública.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, com urgência.

 Várzea Grande, 15 de outubro de 2018.

Eduardo Calmon de Almeida de Cézar

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 549449 Nr: 14758-68.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO DE SOUZA - OAB:73773

 Carta Precatória n. 549449

VISTOS ETC

Em cumprimento ao ato deprecado, designo audiência para oitiva da 

testemunha Natalina Furlan (testemunha de acusação) para o dia 21 de 

janeiro de 2019 às 15h00min.

 Intime-se a testemunha Natalina Furlan para comparecer a audiência 

designada.

 Comunique-se ao Juizo Deprecante acerca da data da audiência, 

inclusive para que se dê ciência às partes/procuradores, bem como 

remeta ao juízo deprecado os termos de declarações do réu e da vítima.

Após, alcançada a finalidade, devolva-se ao R. Juízo Deprecante, com as 

cautelas e homenagens de estilo.

Caso seja certificado que a testemunha, objeto da deprecata, não seja 

localizada e/ou esteja em local incerto e não sabido, devolva-se a 

presente missiva ao Juízo Deprecante, com as cautelas e homenagens de 

estilo.

Ciência o MPE e a Defensoria Pública.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, com urgência.

 Várzea Grande, 15 de outubro de 2018.

Eduardo Calmon de Almeida de Cézar

Juiz de Direito

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 476324 Nr: 24354-47.2016.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PLJ, MMDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - 

OAB:14884/O, HERMES DA SILVA - OAB:OAB/MT14.884, RENATA 

CINTRA RASCHEJA - OAB:15625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se as parte sobre o teor da r. decisão de fls. 44, para que se 

manifestem no prazo de 05 (cinco) dias requerendo o que entenderem de 

direito.

Com as juntadas das manifestações, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 04 de setembro de 2018.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002681-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça 
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____________________________________________________________

_________________ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado 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: 1001082-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

IMS OCULOS E ACESSORIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a 

____________________________________________________________

_________________ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.j

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002924-22.2016.8.11.0002

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:

M. DOS SANTOS OLIVEIRA & CIA. LTDA. - ME (EXECUTADO)

MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a 

____________________________________________________________

_________________ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.j

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005604-43.2017.8.11.0002

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:

MANOS GRILL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - ME (RÉU)

MAURO FERREIRA DA COSTA (RÉU)

MAURILIO FERREIRA DA COSTA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a 

____________________________________________________________

_________________ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 
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endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.j

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002252-77.2017.8.11.0002

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:

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (RÉU)

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (RÉU)

H.M.R. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a 

____________________________________________________________

_________________ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet No celular: com o 

aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê permissão 

para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a câmera 

habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal aberto, 

acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada na parte 

superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. Caso V. 

S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá comparecer 

à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter acesso, bem 

como proceder o seu cadastramento ao sistema. ADVOGADO: 1) O 

advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda 

atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, 

sob pena de não conhecimento dos atos praticados. (Art. 21 da 

Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este expediente, 

deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, localizada 

na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, sob pena 

de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, com o 

consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores informações, 

favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.j

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005543-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON LEITE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008950-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS HENRIQUE OLIVEIRA COSTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008872-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINO DE SIQUEIRA CALDAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002648-54.2017.8.11.0002

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:

APARECIDO DO CARMO (RÉU)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001339-32.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR KIRCHHEIM PEREIRA - ME (EXECUTADO)

IGOR KIRCHHEIM PEREIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002749-28.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO LUCAS DINIZ (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008374-72.2018.8.11.0002

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))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RANULFO SANTANA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001185-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISMAR DE JESUS PAES (RÉU)

E DE J PAES - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005260-96.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BORNEJE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME (RÉU)

BORNEJE LUIZ DA SILVA (RÉU)

MONICA JANAINA DA SILVA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002952-53.2017.8.11.0002

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:

HELIO RANGEL SOARES (RÉU)

J. DE LARA PINTO JUNIOR EIRELI - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 
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Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001969-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004617-41.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIANE JESUS DE SENE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007017-57.2018.8.11.0002

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:

MARIA ODETE DA COSTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006600-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELITO ANDRE DA ROSA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003070-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE MORAIS DE SOUSA 01798237105 (EXECUTADO)

TATIANE MORAIS DE SOUSA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003840-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLINA KENIA DA CRUZ (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009581-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO JUNIOR DE JESUS ARAUJO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008565-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DE MENEZES SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009584-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELICIO GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008975-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS MELO CARVALHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001591-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX PIOVEZAN DE MIRANDA (EXECUTADO)

SUPERMERCADO BOMDEMAIS LTDA ME - ME (EXECUTADO)

ADRIELE NEIVA DE AQUINO GARCIA MIRANDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001217-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA REGINA DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001316-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA ELAINE REGINO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001900-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIOVANE CAMPOS SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007276-86.2017.8.11.0002

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:

MARCIO LUIZ APPOLARI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006453-15.2017.8.11.0002

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:

ALESANDRA PLACIDA DE JESUS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004828-77.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINO MORAES NUNES - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006243-27.2018.8.11.0002

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:

JURACY PEREIRA DE ANDRADE (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007494-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (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:

FRANCISCO GOMES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000140-72.2016.8.11.0002

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:

L C RUVIERI - EPP (EXECUTADO)

LUCICLEIA CLAUDIO RUVIERI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 
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CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004922-88.2017.8.11.0002

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:

LURCILEI BORGES PEREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003509-74.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BORNEJE LUIZ DA SILVA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005445-37.2016.8.11.0002

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:

JOVANE SANTANA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007168-57.2017.8.11.0002

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:

ANNA PAULA DA SILVA VENTURA (RÉU)

ASA BRANCA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(RÉU)

MARCIO ADRIANO DE MATTOS VENTURA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005862-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002028-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.R.C. DA SILVA SUPERMERCADO - ME (EXECUTADO)

JEAN RICARDO CAMPOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006403-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SUPERARROZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

JOAO MARINHO DE ASSIS FILHO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000456-85.2016.8.11.0002

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:

A P DA SILVA ALVES TRANSPORTES - EPP (EXECUTADO)

ANA PAULA DA SILVA ALVES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009480-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALNEI FERREIRA FEITOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1009480-06.2017.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: VALNEI 

FERREIRA FEITOSA Vistos. 1. Consigo, inicialmente, que se trata de 

procedimento para cumprimento de liminar de busca e apreensão, oriundo 

da comarca de Jaciara/MT, em atendimento ao disposto no art. 3º do 

Decreto-Lei nº 911/69. 2. A Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria deste Estado, por meio do art. 636, § 2º, determinou o 

arquivamento deste tipo de procedimento, com baixa definitiva, após o 

cumprimento. 3. Assim, considerando a manifestação da parte autora (id 

15122251), conforme, determino o arquivamento do presente 

procedimento, com as baixas e anotações de estilo. 4. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000612-73.2016.8.11.0002

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:

CLAUDINEY LORCA RODRIGUES (EXECUTADO)

PRODUTIVA MINERACAO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004819-18.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CABRAL DE BARROS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005000-19.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURICO DA SILVA FRANCA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004003-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FROTA DIESEL COM. DE AUTO PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

ANGELA MARIA SOUSA GOMES (EXECUTADO)

EZIQUIEL DE OLIVEIRA GOMES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 
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dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001339-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODEMILCE MARIA NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

JOSE SEBASTIAO DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000396-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO DE ALMEIDA COSTA (EXECUTADO)

ERYNEU CAMPOS FIGUEIREDO (EXECUTADO)

SUPERMERCADO DE MORAES LTDA - ME (EXECUTADO)

GILSON LEMES DE MORAES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001354-30.2018.8.11.0002

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:

SEMENTES MONIK EIRELI (RÉU)

NATACHA OLEINIK DE MORAES (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006928-34.2018.8.11.0002

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:

PECAUTO COM. DE PECAS LTDA. - ME (RÉU)

PEDRO KENDI KIKUSHI (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003340-87.2016.8.11.0002

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:

FLORINDA PIRES DA SILVA COSTA EIRELI ME (EXECUTADO)

FLORINDA PIRES DA SILVA COSTA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004459-49.2017.8.11.0002

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:

ENERILDO MOTTA RAMOS (RÉU)

MARCIA MAMEDES DE OLIVEIRA RAMOS (RÉU)

PROESTE LOGISTICA LTDA - EPP (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007955-86.2017.8.11.0002

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)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007495-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE CARDOSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005585-03.2018.8.11.0002

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:

TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA (EXECUTADO)

THALLES DANTAS ROMAO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005036-90.2018.8.11.0002

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:

MARCIO FELICIO - ME (EXECUTADO)

MARCIO FELICIO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004008-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA GERMANA DE MORAES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007210-09.2017.8.11.0002

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:

AUTO POSTO IPASE LTDA - ME (EXECUTADO)

ADILSON LUIZ COSTA DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003783-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D.R. DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT0013379A-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 
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Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008237-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON WAGNNER NEVES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001117-30.2017.8.11.0002

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:

DIAMANTEX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE FERRAGENS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009213-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO FERREIRA LIMA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, em 

05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco dos Santos 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008882-52.2017.8.11.0002

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:

MANOEL SARAIVA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005483-78.2018.8.11.0002

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:

ANTONIO TOSTI (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004707-49.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E.D.E. DE SOUZA - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006169-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINA RODRIGUES VIEIRA NETA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 
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VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004488-65.2018.8.11.0002

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:

MARCELO JACOB YUNES (EXECUTADO)

APARECIDO DONISETE MONTEIRO (EXECUTADO)

JOHNNY APARECIDO MONTEIRO (EXECUTADO)

PONTO DA CARNE BOVINA COMERCIO VAREGISTA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, em 

05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco dos Santos 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007649-20.2017.8.11.0002

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:

METAL MATO GROSSO COMERCIO DE CHUMBOS EIRELI - ME (RÉU)

HEBERT FERREIRA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006419-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR DE ALMEIDA ALVES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004053-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAQUE THIMOTEO DA COSTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002076-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P L R DA SILVA EIRELI (EXECUTADO)

PHRANCYSLLENE LOPES RAMOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, em 

05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco dos Santos 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004360-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA PEREIRA PEGO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, em 

05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco dos Santos 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1002604-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE BENTO GALDINO DELGADO OAB - MT18037/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002604-35.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de 

ação de Busca e Apreensão onde o requerido compareceu aos autos 

contestando a ação e apresentando a sua reconvenção. 2. Com efeito, 

reconheço o comparecimento espontâneo da parte requerida aos autos, 

através de seus patronos com procurações anexadas, tendo por suprida 

a falta de citação pessoal e dou-lhe por citada, nos termos do art. 214, § 

1º do Código de Processo Civil. 3. Determino para que a senhora Gestora 

certifique o prazo da contestação, bem como da reconvenção. 4. Após, 

intime-se a parte autora para, querendo, apresentar sua impugnação e 

resposta a reconvenção. 5. Após, conclusos para sentença. 6. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002316-53.2018.8.11.0002

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:

R.M.B COMERCIO DE PAES LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

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) Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico 

Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 375669 Nr: 23514-08.2014.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANGELISTA ROSENO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - 

OAB:MT 19.463/0, EDILSON LIMA FAGUNDES - OAB:MT 5.994, MAURO 

BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ÁVILA 

GUIMARÃES - OAB:25.714/DF, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - 

OAB:22246/A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 394702 Nr: 8211-17.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVAIL APARECIDO DIAS CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 302131 Nr: 22960-44.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE MARQUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Damas Filho - 

OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando à parte autora, para que, querendo, em 05 dias, sob pena 

de arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 293262 Nr: 13211-03.2012.811.0002

 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: BRUNO HENRIQUE DE SIQUEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:OAB/MT 9.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9.708-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 282359 Nr: 1147-58.2012.811.0002

 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: JOVINO GREGORIO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO CRUZEIRO 

DO SUL S. A., BANCO HSBC BANK BRASIL S. A., BANCO BRADESCO S. 

A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2.615/MT, Rogério Rodrigo Guilherme - OAB:6763, ROGERIO 

RODRIGUES GUILHERME - OAB:6763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - 

OAB:SP/32909, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 

8.184-A, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18.017/A-MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 437195 Nr: 5261-98.2016.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO FAGUNDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:19028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682, RAFAEL BARROSO FONTELLES - 

OAB:41762

 64. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, apenas para permitir a cobrança da comissão de permanência em 

substituição a taxa de juros moratórios e multa contratual.Considerando a 

sucumbência mínima do requerido, condeno a autora ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre 

o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, sobretudo, inexigível a 

cobrança em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos 

termos do art. 98, § 3º do CPC.65. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa 

na distribuição, e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.66. Caso 

tenha sido consignado algum valor nos autos, autorizo a expedição de 

alvará judicial em prol da instituição financeira.67. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 338424 Nr: 6651-74.2014.811.0002

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MIGUEL SOLANI TORRADES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO RODRIGUES - 

OAB:213639, JOÃO CARLOS GUERESCHI - OAB:96.906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON VIZINI CORREA 

JUNIOR - OAB:3076-A/MT

 Vistos.

1. Considerando que os Embargos de Declaração opostos pela instituição 

financeira (fls. 33/36) possuem efeitos infringentes, nos termos do artigo 

1.023, § 2º, do Código de Processo Civil, concedo ao impugnado ora 

embargado o prazo de 5 dias para, querendo, manifestar-se.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 4576 Nr: 849-96.1994.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOAQUIM MIGUEL SOLANI TORRADES, 

MARIA LUCIA SCALLI DE SOLANSOLANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO S/C LTDA, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3076-A/MT, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Aguarde-se o cumprimento da determinação exarada nesta data no 

incidente em apenso (Cód. 338424).

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 284179 Nr: 3176-81.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELLEN BORGES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DA CUNHA 

MACEDO - OAB:8074/MT, GERALDO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:7077/MT

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito intimando a parte Executada, uma vez 

efetivada a indisponibilidade, para que, querendo, manifeste-se no prazo 

de 15 (quinze) dias, a teor do que dispõe o art. 525, § 11º do CPC, 

conforme item 3 da decisão de fls.118.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 289694 Nr: 9259-16.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZEIAS JOSE ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR MAYER - OAB:7618, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 78023 Nr: 778-11.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LASA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:15.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 270232 Nr: 15037-98.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEY JOSE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 78611 Nr: 1359-26.2005.811.0002

 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): NÍCIA COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 

LTDA, OVÍDIO SOARES DA SILVA, DERLY SOARES DA SILVA, CLARICE 

BASSALOBRE DA SILVA, MARIA AUXILIADORA SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MERIGHI - OAB:, 

FABIANA HERNANDES MERIGHI - OAB:4963-E, GIAN CARLO LEAO 

PREZA - OAB:8431, Gian Carlo Leão Preza - OAB:8431/MT, 

LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 
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Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 114557 Nr: 10048-88.2007.811.0002

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA SOUZA THEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 384589 Nr: 1786-71.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TRIÂNGULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO VAZ - ME, EDUARDO VAZ, 

JEANNA NEIVA DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:152.305/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 420005 Nr: 22002-53.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASSER RODRIGUES PENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17980-A, RODRIGO FRASSETTO GOES - 

OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 392391 Nr: 6835-93.2015.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATOS - 

OAB:8920-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 431780 Nr: 2000-28.2016.811.0002

 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: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. G. COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido da advogada da parte requerente para juntada de carta 

de preposto e substabelecimento.

2. Considerando a audiência realizada, onde a mesma restou infrutífera, 

mantenha-se os autos conclusos para posteriores deliberações.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 245616 Nr: 6024-12.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER FERREIRA GONÇALVES -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217.967/SP, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 16351 Nr: 12087-44.1996.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB FINANCEIRA S.A CRÉDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JATABAIRU FRANCISCO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAIANE TONHA GALVAO - 

OAB:10130/O, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903/MT, 

RAISSA DIAS VITOR DA SILVA - OAB:19.807/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos, com a finalidade de intimar a parte autora, para que, no prazo 

de 05(cinco) dias, informar a este juízo, se foi regularizada a transferência 

do veículo e a quitação das taxas e impostos incidentes sobre o veículo, 

procedendo a juntada de cópia dos comprovantes de quitação e 

transferencia, conforme já determinado no r. despacho de fls. 381.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 522544 Nr: 25821-27.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIAÇÃO DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Portanto, diante da ocorrência da litispendência, JULGO EXTINTO o 

presente sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do Código de 

Processo Civil. 11. Isento de custas processuais.12. Certificado o trânsito 

em julgado, procedam-se às baixas de estilo e, após, arquivem-se os 

autos.13. P.I.C.14. Às providências..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 433690 Nr: 3226-68.2016.811.0002

 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: MAURO BISPO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S. A. CRED. FINAN.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:24197/A

 Vistos.

1. Considerando que a Decisão Monocrática proferida pelo Superior 

Tribunal de Justiça, em 02/09/2016, no REsp 1578526/SP, determinou a 

suspensão em todo o território nacional, dos processos que versam sobre 

a validade da cobrança por registro de contrato, avaliação de bem ou 

qualquer outro serviço de terceiros em financiamentos bancários, o 

sobrestamento do presente feito é a medida que se impõe.

2. Tal medida se justifica pela pendência de discussão da questão na 

Corte Superior (STJ), motivo por que é prematura qualquer decisão deste 

juízo acerca do tema.

 3. Assim, determino o arquivamento provisório do feito, até o julgamento 

do REsp 1578526/SP pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 294868 Nr: 15039-34.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO & GOMES LTDA ME, MAURO 

ANGELO, EDMILSON GOMES, MARLA MÔNICA FAGUNDES CARDOSO, 

ELAINE CRISTINA MANZANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660/MT, RAFAELA GALESKI BELO - OAB:20401/O, SERVIO 

TÚLIO BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte requerente, para 

que em 05 (cinco) dias, efetue o pagamento das custas de 

desarquivamento, sob pena dos autos retornarem ao arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009768-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009768-17.2018.8.11.0002; AUTOR(A): ALTAIR DE OLIVEIRA RÉU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. Para a obtenção do benefício da 

Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se 

necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo 

suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatuiu o Novo Código de Processo Civil. 3. Nesse 

diapasão, para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério 

hierárquico (ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao 

caso concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre 

jurista Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. In casu, o autor compareceu nos autos trazendo a Carteira de Trabalho 

e declaração de hipossuficiência, a fim de justificar a sua impossibilidade 

em arcar com as custas do processo. 6. Pois bem, verifico que a baixa do 

último emprego do autor se da, salvo melhor juízo, de quase uma década, 

o que causa dúvida, de como o autor se sustenta desde então. Ainda, 

verifico do comprovante de endereço (conta de energia) que o valor pago 

é de R$ 348,32, valor que se encontra fora dos padrões de pessoas 

hipossuficientes. 7. Assim, considerando que os documentos 

colacionados aos autos não comprovaram a hipossuficiência declarada 

pela autora, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e determino que seja 

intimado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas 

processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil). 8. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009631-35.2018.8.11.0002

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:

RESTAURANTE E CHURRASCARIA SIGA BEM LTDA - ME (RÉU)

EDERLI RUBIN (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009631-35.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

RESTAURANTE E CHURRASCARIA SIGA BEM LTDA - ME, EDERLI RUBIN 

Vistos. 1. Cuida-se de ação Monitória, promovida pelo autor, pretendendo 

receber a quantia informada na inicial. 2. Da análise dos documentos que 

acompanham a inicial, verifico que o autor incluiu a empresa no polo 

passivo da demanda, todavia, denoto que o documento apresentado pelo 

autor não possui a assinatura da referida empresa, deste modo, salvo 

melhor juízo, a empresa não possui legitimidade para estar presente no 

polo passivo do feito. 3. Desta maneira, concedo ao autor o prazo de 15 

(quinze) dias para que sane a irregularidade apontada, sob pena de 

indeferimento da inicial, conforme Art. 321, parágrafo único, CPC. 4. 

Intime-se. 5. Às providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008916-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN APARECIDA SIMIONATO TRENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012921A (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT0012933A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008916-90.2018.8.11.0002; AUTOR(A): CARMEN APARECIDA 

SIMIONATO TRENTO RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. 1. 

Para a obtenção do benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o 

texto constitucional, faz-se necessário a comprovação da insuficiência de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103759/11/2018 Página 637 de 671



recursos, não sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez 

que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua redação que o benefício será 

concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade, conforme se 

depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. 

Dessa forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código 

de Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um 

aparente conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. No caso dos autos, verifico que a parte autora não trouxe qualquer 

elemento robusto que seja capaz de comprovar a impossibilidade da parte 

em arcar com os encargos processuais. 6. Assim, determino que seja 

intimada a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

documentalmente sua hipossuficiência financeira ou recolha as custas 

processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, ambos do CPC). 7. 

Intime-se. 8. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008576-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRETA LEITE DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008576-49.2018.8.11.0002; REQUERENTE: MIRETA LEITE DELGADO 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. 1. Considerando a ordem de 

serviço n. 01/2015/DF, emanada da Direção do Foro desta Comarca, que 

estabeleceu a competência deste Juízo de Direito Bancário, verifico que a 

lide apresentada se enquadra na exclusão desta competência, prevista no 

artigo 3º, §2º do referido dispositivo, que transcrevo a seguir: “Art. 3º (...) 

§2º - Excluem-se da competência dessa unidade as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 

seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 

indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil”. 2. Portanto, a competência não é decidida meramente 

porque há no polo passivo uma instituição financeira, mas sim pela 

natureza da demanda. 3. Ademais, a parte autora nega a existência de 

relação jurídica com a instituição financeira, o que afasta a competência 

deste juízo para o processamento e julgamento do feito. 4. Nesse sentido: 

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE DIREITO BANCÁRIO 

– ESPECIALIZAÇÃO PELA MATÉRIA E NÃO PELAS PARTES – CONFLITO 

PROCEDENTE. As varas especializadas em direito bancário, criadas pelo 

Provimento nº 004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional pela 

natureza da demanda (se de conteúdo financeiro) e não pelo simples fato 

de estar presente uma instituição financeira em algum dos pólos da 

contenda. Se a parte autora nega a existência de relação jurídica com a 

instituição financeira, a competência para processar e julgar o feito não 

recai sobre a vara especializada de direito bancário. (CC 119550/2011, 

DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2012, Publicado 

no DJE 09/05/2012)”. 5. Dessa forma, redistribua-se o presente o feito a 

uma das varas cíveis desta comarca. 6. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000243-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES AMERICAS COMERCIO DE SORVETES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000243-45.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: TRES AMERICAS COMERCIO DE SORVETES LTDA - ME 

Vistos. . 1. Trata-se de Embargos de declaração interpostos nos autos de 

Busca e Apreensão propostos por Banco Bradesco S/A em desfavor de 

Três Américas Comércio de Sorvetes Ltda – Me. 2. Alega que a decisão 

que indeferiu o desentranhamento do mandado de citação encontra-se 

omissa na medida em que deixou de fundamentar os motivos que levaram 

ao indeferimento do pedido. 3. Aduz ainda, que o acolhimento do pedido de 

citação não resultará em prejuízos à ação interposta pelo terceiro. 4. Pois 

bem. Compulsando os autos, verifico através do ID. 16214480 que os 

autos de Embargos de Terceiro nº 1006549-30.2017.8.11.0002 foram 

devidamente julgados por este juízo, declarando ineficaz a apreensão 

levada a efeito nestes autos, referente a 01 (um) Baú Marca HC com 

placas euteticas com 4 portas, laterais e equipamento frigorífico modelo 

EKT 5/6 e 01 (um) Baú Marca ColdCar com placas euteticas e 3 portas de 

cada lado com equipamento frigorífico, ocasião em que se determinou a 

expedição de mandado de devolução dos referidos bens ao embargante. 

5. Neste viés, resta claro a perda de objeto dos embargos declaratórios 

apresentados pelo autor, já que, com o julgamento daquela ação, o retorno 

da marcha processual aqui instalada é medida que se impõe. 6. Desta 

feita, dou como prejudicado o pedido do autor e DEFIRO o pedido contido 

no ID. 10675488 para determinar a imediata expedição de mandado de 

citação em desfavor do requerido, no endereço descrito na inicial. 7. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002195-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANNA D ARC PEREIRA MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002195-25.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOANNA D ARC PEREIRA MACEDO 

Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 
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que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000840-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDALVA FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000840-77.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: GILDALVA FERNANDES DA SILVA Vistos. . 1. Tratando-se 

de sentença sem resolução do mérito e, atento ao que dispõe o art. 485, § 

7º do CPC, mantenho a decisão tal como lançada. 2. Intimem-se o apelado 

para, querendo, apresentar suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 1010, § 1º). 3. Havendo interposição de recurso adesivo, 

ao apelado para contrarrazoar no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Na 

sequência, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça com as 

homenagens deste Juízo, nos termos do que dispõe o art. 1010, § 3º do 

CPC. 5. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000286-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO LEMES DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

CLOTILDES DE ALMEIDA MARQUES (EXECUTADO)

CRESTIANE ALMEIDA MARQUES (EXECUTADO)

C. A. MARQUES - ME (EXECUTADO)

CRISTOVAO CAMPOS MARQUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO CEZAR DE LIMA OAB - MT0006618A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000286-79.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: C. A. MARQUES - ME, CLOTILDES DE ALMEIDA MARQUES, 

CRISTOVAO CAMPOS MARQUES, CRESTIANE ALMEIDA MARQUES, ALDO 

LEMES DA SILVA FILHO Vistos. . 1. Em análise aos autos de Embargos à 

Execução nº 1000741-10.2018.8.11.0002, propostos pelos ora 

executados, verifiquei que os mesmos foram extintos sem resolução do 

mérito ante a ausência de recolhimento das custas processuais. 2. Assim, 

o prosseguimento do presente feito é a medida a ser tomada. 3. Concedo, 

pois, ao exequente, o prazo de 05 (cinco) dias para que requeira o que 

entender necessário para o deslinde da ação, e, em caso de inércia, 

intimem-se pessoalmente o exequente a manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no mesmo prazo, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 485, § 1º, do CPC. 4. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009099-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON SASSARAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 9 0 9 9 - 6 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EDMILSON 

SASSARAO Vistos. .. 1. Trata-se de petição do autor requerendo a 

suspensão do presente feito, no entanto, tendo em vista a ausência de 

previsão legal para suspensão da ação de Busca e Apreensão, deixo de 

acolher seu pedido. 2. Assim sendo, faculto ao autor a emenda da inicial 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada em 

decisão de ID. 15859032, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob 

pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 3. 

Intime-se. 4. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001046-62.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIONE ANDRE FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT0012399A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 1 0 4 6 - 6 2 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EDIONE ANDRE 

FERREIRA DA SILVA Vistos. . 1. Trata-se de pedido do requerido para que 

seja revogada a liminar de busca e apreensão concedida nestes autos, 

alegando, em síntese, que já adimpliu 72,65% do contrato, motivo pelo 

qual, entende, deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial do 

contrato. 2. Pois bem. Em que pese as argumentações do requerido, esta 

magistrada perfilha do entendimento de que é inaplicável a teoria do 

adimplemento substancial nos contratos de alienação fiduciária. 3. Aliás, 

sobre o tema já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes 

termos. “Não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos 

de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69. (STJ. 

2ª Seção. REsp 1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão 

Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/2/2017)”. 4. Assim, na esteira 

deste entendimento e motivado na ausência de previsão legal para o 

acolhimento do pedido, indefiro-o. 5. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão e citação do requerido nos termos determinados nos autos. 6. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003604-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MORADA S/A - EM LIQUIDACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SALOMAO NETO OAB - RJ188131 (ADVOGADO(A))

MARCELLO IGNACIO PINHEIRO DE MACEDO OAB - RJ65541 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON CLAYTON CONCEICAO SOARES (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003604-36.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO MORADA S/A - EM 

LIQUIDACAO RÉU: ANDERSON CLAYTON CONCEICAO SOARES Vistos. . 

1. Suspendo o curso da ação até o julgamento do recurso de Agravo de 

Instrumento interposto pelo autor, ante a prejudicialidade externa prevista 

no art. 313, V, “a” do CPC. 2. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006918-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINETE FRANCISCA DANTAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006918-87.2018.8.11.0002; AUTOR(A): FRANCINETE FRANCISCA 

DANTAS RÉU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Exibição de Documentos c/c Pedido de Tutela Cautelar interposta por 

FRANCINETE FRANCISCA DANTAS em desfavor do BANCO OLÉ 

BONSUCESSO S/A, requerendo a exibição do documento 

consubstanciado no contrato de empréstimo financeiro supostamente 

realizado com o requerido. 2. Consigne-se, inicialmente, que o atual código 

de processo civil recepcionou os pedidos de exibição de documentos 

excepcionalmente em sua forma incidental, com a demanda em andamento 

(CPC, art. 396 a 404). 3. Todavia, tratando-se de pedido autônomo, como é 

o caso presente, o procedimento a ser adotado é o rito comum através da 

ação de produção antecipada de provas, onde caberão as medidas 

inerentes à tutela específica (CPC, art. 381 a 383). 4. Nesse sentido, trago 

o seguinte ensinamento: “A tutela exibitória poderá também ser exigida por 

meio de ação principal, quando tiver por fundamento o direito subjetivo 

material ao acesso ao documento ou coisa (seja fundado em titularidade, 

seja em interesse legítimo). Nesse caso, o direito à exibição é autônomo a 

qualquer outro direito e será o objeto da própria tutela." (RAMOS, Rodrigo. 

Os efeitos jurídicos do descumprimento da ordem de exibição de 

documento ou coisa no novo Código de Processo Civil. In: JOBIM, Marco 

Félix, FERREIRA, William Santos. Direito Probatório. Salvador: Ed. 

JusPodivm, 2015, p. 681) "No caso de exibição fundada em direito material 

do requerente, o pedido poderá ser feito em sede principal e sua 

condenação será de obrigação de fazer tradicional, de natureza 

mandamental, executável pelo regime da tutela específica.” (RAMOS, 

Rodrigo. Os efeitos jurídicos do descumprimento da ordem de exibição de 

documento ou coisa no novo Código de Processo Civil. In: JOBIM, Marco 

Félix, FERREIRA, William Santos. Direito Probatório. Salvador: Ed. 

JusPodivm, 2015, p. 678, 679). 5. Diante do exposto, determino venha a 

autora emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, adequando a 

pretensão ao rito processual atual, sob pena de extinção do feito (CPC, 

art. 321, parágrafo único, CPC). 6. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008318-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA APARECIDA MACHADO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008318-39.2018.8.11.0002; AUTOR(A): LAURA APARECIDA MACHADO 

DE CAMPOS RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. 1. Para a obtenção do benefício da Gratuidade de 

Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se necessário a 

comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente apenas a 

simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua 

redação que o benefício será concedido aos que COMPROVAREM tal 

necessidade, conforme se depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo 

transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV 

- o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa forma, ao analisar a 

previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, de que 

“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente conflito de 

normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 13.105/2015, que 

estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, para a solução da 

problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico (ou de 

superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso concreto. 4. 

Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista Wander Garcia: 

“A ordem jurídica prevê critérios para a solução de antinomias aparentes. 

São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi inferiori), pelo qual a lei 

superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; b) o cronológico ou 

temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a lei posterior 

prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex specialis derogat 

legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a geral (GARCIA, 

Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito Civil – Volume 

Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 5. No caso 

dos autos, verifico que a parte autora não trouxe qualquer elemento 

robusto que seja capaz de comprovar a impossibilidade da parte em arcar 

com os encargos processuais. 6. Assim, determino que seja intimada a 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

documentalmente sua hipossuficiência financeira ou recolha as custas 

processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, ambos do CPC). 7. 

Intime-se. 8. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009572-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES CARNEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUISA SOUZA XAVIER OAB - MT4362/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009572-81.2017.8.11.0002; AUTOR(A): HERCULES CARNEIRO RÉU: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. 1. Recebo a inicial 

posto que preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. 2. No entanto, em análise do processo, constato que 

dentre os pedidos da autora, encontram-se o de que sejam declaradas 

algumas taxas e tarifas abusivas. 3. Pois bem, consigno que os 

processos que discutem sobre as taxas dispostas na exordial 

encontram-se suspensos por força da Decisão Monocrática proferida pelo 

Superior Tribunal de Justiça, em 02/09/2016, no REsp 1578526/SP, a qual 

determinou a suspensão em todo o território nacional, de todos os 

processos que versam sobre a validade da cobrança por registro de 
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contrato, avaliação de bem ou qualquer outro serviço de terceiros em 

financiamentos bancários. 4. Desta feita, o sobrestamento do presente 

feito é à medida que se impõe. 5. Tal medida se justifica pela pendência de 

discussão da questão na Corte Superior (STJ), motivo por que é 

prematura qualquer decisão deste juízo acerca do tema. 6. Assim, 

determino a suspensão do feito, até o julgamento do REsp 1578526/SP 

pelo Superior Tribunal de Justiça. 7. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011565-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVA DELUQUE VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA REGINA BATISTA DA SILVA OAB - MT0020619A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1011565-08.2018.8.11.0041; REQUERENTE: ROSALVA DELUQUE VIANA 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. . 1. Para a obtenção do 

benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, 

faz-se necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não 

sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatuiu o Novo Código de Processo Civil. 3. Nesse 

diapasão, para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério 

hierárquico (ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao 

caso concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre 

jurista Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Assim, considerando que os documentos colacionados aos autos não 

comprovaram a hipossuficiência declarada pelo autor, INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita e determino que seja intimado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolha as custas processuais e despesas de ingresso, 

sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de 

Processo Civil). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006882-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES DE ARRUDA PINHO (EXECUTADO)

MJS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME (EXECUTADO)

JEAN MICHEL RIBEIRO DUCTIEVICZ (EXECUTADO)

MARIZETE RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA DO CARMO DOS SANTOS PINHO ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006882-79.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: MJS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, MARIZETE 

RIBEIRO DA SILVA, MARIA DO CARMO DOS SANTOS PINHO ARRUDA, 

MOISES DE ARRUDA PINHO, JEAN MICHEL RIBEIRO DUCTIEVICZ Vistos. . 

1. Citem-se os devedores para pagarem o débito em 3 (três) dias, 

contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, 

deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem 

para o pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se os devedores em seguida. 3. 

Não sendo encontrados os devedores, deverão ser-lhes arrestados bens 

para a garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da divida (CPC, art. 

827, caput). 5. Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento 

a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. 

Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e 

fluirá a partir da juntada nos autos do mandado de citação, 

independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a 

expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para 

os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §

§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009811-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA MARIA MACIEL DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009811-51.2018.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: ELZA 

MARIA MACIEL DOS SANTOS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 
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mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da Especialidade, 

deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando tratar-se de 

feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido pelo 

Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004048-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - SP248505 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDERSON CASTRO ALVES DA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004048-69.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: WENDERSON CASTRO ALVES DA 

CUNHA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – 

(Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. In casu, verifico que o endereço 

constante da notificação extrajudicial diverge do endereço informado no 

contrato entabulado entre as partes, o que, em princípio, configura a 

inexistência de mora. 4. Consigno que, o protesto somente tem validade 

após o esgotamento dos meios para tentativa de notificação extrajudicial, 

por meio de carta registrada com aviso de recebimento. 5. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO 

DEVEDOR. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. 1. 

Conquanto válida a notificação por edital do devedor, porquanto 

autorizada pelo art. 2º, parágrafo 2º, do Decreto-lei n. 911/69, não pode 

ser feita sem que antes tenha o credor buscado dar ciência pessoal 

daquele mediante correspondência dirigida ao seu endereço (Lei n. 

9.492/97, art. 15). 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg 

no AREsp: 489524 RS 2014/0059738-1, Relator: Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 10/03/2015, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015). 6. Dessa maneira, faculto 

ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga 

o comprovante de recebimento da notificação extrajudicial, no endereço 

informado no contrato, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob 

pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 7. 

Intime-se. Cumpra-se. 8. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1007650-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE NASLY DA SILVA CABANA OAB - MT24234/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007650-68.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR 

RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. 1. Para a obtenção do 

benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, 

faz-se necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não 

sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. No caso dos autos, verifico que a parte autora não trouxe qualquer 

elemento robusto que seja capaz de comprovar a impossibilidade da parte 

em arcar com os encargos processuais. 6. Assim, determino que seja 

intimado o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

documentalmente sua hipossuficiência financeira ou recolha as custas 

processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, ambos do CPC). 7. 

Intime-se. 8. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006929-19.2018.8.11.0002

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:

VOLCAR CONSTRUCOES LTDA - ME (RÉU)

LUIS CLAUDIO JAQUES JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006929-19.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

VOLCAR CONSTRUCOES LTDA - ME, LUIS CLAUDIO JAQUES JUNIOR 

Vistos. .. 1. Expeça-se mandado para pagamento do valor indicado na 

inicial, no prazo de quinze dias (art. 701, do Código de Processo Civil), 

acrescidos de honorários advocatícios no importe de 5% (cinco por cento) 

do valor atribuído à causa (art. 701, CPC), consignando que, caso a parte 

ré o cumpra, ficará isenta das custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). 2. 

Conste, ainda, que nesse prazo poderá a parte ré oferecer embargos à 

ação monitória, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 

judicial (CPC, art. 701, §1º). 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003438-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA MARCIA ASCHAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 
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1003438-04.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: REGINA 

MARCIA ASCHAR Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Verifico que a pretensão da parte recai em cobrança de 

dívida, razão pela qual o valor a ser atribuído à causa deve observar o 

disposto no art. 292, I, do CPC. 3. Dessa maneira, em observância ainda à 

decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento Recurso 

Especial N° 1.418.593-MS (2013/0381036-4), entendo que o valor 

apresentado na inicial não corresponde ao proveito econômico perseguido 

pelo autor, nos termos do Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo 

de ofício o valor da causa para R$ 45.315,49, (quarenta e cinco mil, 

trezentos e quinze reais e quarenta e nove centavos), que corresponde à 

integralidade do débito, compreendido entre as parcelas vencidas e 

vincendas, conforme se verifica na planilha de débito constante na 

exordial. 4. Assim, concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para que 

recolha as custas remanescentes, sob pena de cancelamento da 

distribuição (CPC, art. 290). 5. Após o recolhimento das custas 

remanescentes remetam-se conclusos para análise do pedido liminar. 6. 

Intime-se. Cumpra-se. 7. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008300-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRIC FERNANDO VIEIRA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008300-18.2018.8.11.0002; AUTOR(A): PATRIC FERNANDO VIEIRA 

BORGES RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Revisão de Contrato de 

Financiamento de Veículo c/c Exibição de Documentos e Pedido de Tutela 

Provisória de Urgência proposta por PATRIC FERNANDO VIEIRA BORGES 

em face de BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. Aduz, o 

requerente, que firmou com a requerida um Crédito Direto ao Consumidor, 

no valor de R$ 32.190,00 (trinta e dois mil e cento e noventa reais), para 

pagamento de 60 (sessenta) parcelas de R$ 979,00 (novecentos e 

setenta e nove reais), totalizando um saldo devedor de R$ 58.740,00 

(cinquenta e oito mil e setecentos e quarenta reais). Todavia, alega que a 

instituição bancária apresenta valor superior ao contratado, repassando 

ao consumidor despesas da própria operação bancária, sem anuência do 

consumidor. 3. Propôs, assim, a presente demanda com pedido de tutela 

de urgência com natureza antecipada, para que a instituição financeira se 

abstenha de incluir seu nome nos órgãos de restrição, bem como, seja 

mantido na posse do veículo, e, no mérito, pede sejam declaradas nulas as 

cláusulas abusivas e a exclusão dos valores considerados exorbitantes. 

É o relatório. DECIDO. 4. Para a concessão da tutela de urgência 

antecipada, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. 5. Pois bem. Não 

consigo vislumbrar, prima facie, a probabilidade do direito nas alegações 

apresentadas pela parte autora. 6. A probabilidade do direito pressupõe a 

existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado. Os 

documentos carreados pela parte autora não são suficientes para sua 

demonstração. 7. Explico. Dispõe o art. 330, §§2º e 3º, do CPC que, “nas 

ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de 

empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, 

sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações 

contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito” – “Na hipótese do §2º, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados”. 8. Consigno, 

ainda, que o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento, em 

julgamento de recurso repetitivo, de que a discussão da dívida impede a 

negativação do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, quando 

presentes, ao menos, três requisitos: I - Ação proposta pelo devedor 

contestando a existência integral ou parcial do débito; II - Efetiva 

demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na 

aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo 

Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça; III – Sendo a contestação 

apenas de parte do débito, haja depósito do valor referente à parte tida 

por incontroversa ou a prestação de caução idônea ao prudente arbítrio 

do magistrado. 9. Neste sentido: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. - De acordo com orientação emanada 

do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, "a 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança 

indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa 

ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" 

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. Ministra Nancy Andrighi - 

DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito das parcelas do contrato 

somente se justifica quando presentes os demais requisitos. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO-CV Nº 1.0480.14.008374-6/001 – COMARCA DE PATOS DE 

MINAS - AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): VANDERLEY 

MARTINS CAMILO. Data do Julgamento: 12/02/2015)”. 10. Na senda deste 

entendimento, o autor não logrou êxito em cumprir com as orientações da 

Corte Superior, mormente não trouxe a prova de que tenha efetuado o 

depósito das parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo menos, a 

recusa daquela em receber ditas parcelas, de modo a comprovar a 

inexistência de mora. 11. Por tais motivos, não consigo vislumbrar, neste 

momento processual, elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

da parte autora, para que possa conceder-lhe liminarmente a tutela de 

urgência de natureza antecipada, razão pela qual INDEFIRO seus pedidos. 

12. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação, no 

prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - da 

audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de 

acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, 

art. 335). 13. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do 

artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 14. Com fulcro no artigo 

334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 

19/02/2019, às 15h00min, consignando no mandado a advertência de que 

“o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 15. Consigne, ainda, que caso o 

requerido não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por 

petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 16. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 17. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento. 18. Defiro ao autor os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 19. Ainda, 

defiro a inversão do ônus da prova, em favor do autor, nos termos do 

artigo 6º, VIII, do CDC, especialmente com relação ao contrato de 

financiamento celebrado entre as partes. 20. Intimem-se 21. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003713-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103759/11/2018 Página 643 de 671



Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SEBASTIAO SAMPAIO NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003713-50.2018.8.11.0002; REQUERENTE: SAFRA LEASING SA 

ARRENDAMENTO MERCANTIL REQUERIDO: JOSE SEBASTIAO SAMPAIO 

NETO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte 

autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxas 

judiciárias, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001197-57.2018.8.11.0002

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:

WILSON REGINALDO TOMIO (REQUERIDO)

ANA PAULA NAGAISHI DE OLIVEIRA TOMIO (REQUERIDO)

TOMIO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001197-57.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: TOMIO & CIA LTDA - ME, WILSON REGINALDO TOMIO, ANA 

PAULA NAGAISHI DE OLIVEIRA TOMIO Vistos. .. 1. Trata-se de ação de 

Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Inicialmente, defiro o pedido de retificação do polo passivo 

pugnando pelo autor em ID. 13306927, para tanto, determino que à 

Secretaria exclua do polo passivo da demanda os avalistas, passando a 

constar tão somente a empresa “TOMIO E CIA LTDA - ME”, de acordo com 

os dados constante na exordial. 3. No mais, passo a análise dos requisitos 

da inicial. 4. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que 

a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 5. Analisando 

os autos verifico que o autor colacionou a Notificação Extrajudicial 

encaminhada para a empresa com o CEP 78.149.091, no entanto, tal CEP 

pertence a Rodovia MT - 070, em divergência ao CEP 78.132.990 indicado 

no contrato pela empresa. Deste modo, tendo o autor enviado a 

notificação para endereço diverso ao informado no contrato, não ficou 

comprovado a mora do requerido com relação ao débito. 6. Pois bem. Em 

que pese o autor ter colacionado ao feito o instrumento de protesto, 

denoto que o mesmo não esgotou todos os meios para localização do 

requerido a fim de efetivar sua constituição em mora. 7. Nesse sentido: 

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO DIRIGIDA A ENDEREÇO 

DIVERSO DO CONTRATO - MORA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR - EXTINÇÃO 

DO PROCESSO. Em contratos de alienação fiduciária regidos pelo 

Decreto-Lei nº 911/69, a mora é ex re, mas sua comprovação é 

pressuposto de desenvolvimento válido e regular da ação de busca e 

apreensão, nos termos da Súmula nº 72 do STJ: "A comprovação da mora 

é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente." A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, 

nesse caso, a mora pode ser comprovada por meio de notificação 

extrajudicial a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensado o 

recebimento pessoal. Todavia, embora desnecessário o recebimento da 

notificação pelo próprio devedor, exige-se, pelo menos, a comprovação de 

que efetivamente houve o recebimento no endereço do seu domicílio. 

Deixando o credor de cumprir tal exigência, ao enviar a notificação para 

endereço diverso do devedor previsto no contrato, a inobservância da 

regra resulta em óbice ao manejo da ação de busca e apreensão, ante a 

ausência de pressuposto para constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo de busca e apreensão, conduzindo à sua extinção, 

sem resolução do mérito. (TJ-MG - AC: 10188160069186001 MG, Relator: 

Otávio Portes, Data de Julgamento: 06/09/2017, Câmaras Cíveis / 16ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2017)”. “AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – 

DESTINATÁRIO INEXISTENTE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO 

CONFIGURADA – INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do 

edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora 

para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem 

colocado um pressuposto para aceitação dessa notificação ficta, devendo 

o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para 

localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado. (TJMT – AP. 

11203/2017, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Data de 

Julgamento: 22/03/2017, Quinta Câmara Cível, Data da Publicação DJE: 

29/03/2017). 8. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades apontadas, na 

forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 9. Intime-se. Cumpra-se. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007658-45.2018.8.11.0002

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:

ASA BRANCA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007658-45.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

ASA BRANCA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

Vistos. .. 1. Expeça-se mandado para pagamento do valor indicado na 

inicial, no prazo de quinze dias (art. 701, do Código de Processo Civil), 

acrescidos de honorários advocatícios no importe de 5% (cinco por cento) 

do valor atribuído à causa (art. 701, CPC), consignando que, caso a parte 

ré o cumpra, ficará isenta das custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). 2. 

Conste, ainda, que nesse prazo poderá a parte ré oferecer embargos à 

ação monitória, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 

judicial (CPC, art. 701, §1º). 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000978-44.2018.8.11.0002

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:

CRISTIANE DE SOUZA COTRIM - EPP (REQUERIDO)

CRISTIANE DE SOUZA COTRIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000978-44.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: CRISTIANE DE SOUZA COTRIM - EPP, CRISTIANE DE SOUZA 

COTRIM Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem 

descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Acolho o pedido de desistência da ação com 

relação à avalista CRISTIANE DE SOUZA COTRIM, motivo pelo qual, 

HOMOLOGO-O para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 12. 

Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. Cumpra-se. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002547-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIONE APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002547-17.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ALCIONE APARECIDA DA SILVA 

Vistos. . 1. Expeça-se mandado de citação nos moldes requeridos pelo 

autor e já determinados no despacho inicial. 2. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009106-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EURENICE DOS REIS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009106-53.2018.8.11.0002; REQUERENTE: EURENICE DOS REIS 

GONCALVES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 1. Para a 

obtenção do benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto 

constitucional, faz-se necessário a comprovação da insuficiência de 

recursos, não sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez 

que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua redação que o benefício será 

concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade, conforme se 

depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. 

Dessa forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código 

de Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um 

aparente conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Pois bem. Verifico dos holerites juntados aos autos, que a autora possui 

renda suficiente para o recolhimento das custas iniciais, não cabendo a 

este juízo analisar se a renda auferida suporta ou não as despesas 

praticadas pela parte. 6. No caso dos autos, restou comprovado que a 

autora aufere uma renda superior ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), conforme holerites apresentados pela autora. Ademais, está 

assistida por advogado particular. 7. Assim, considerando que os 

documentos colacionados aos autos não comprovaram a hipossuficiência 

declarada pelo autor, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e determino 

que seja intimado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as 

custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento 

da distribuição (art. 290 c/c art. 485, III, ambos do CPC). 8. Intime-se. 9. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006576-76.2018.8.11.0002

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:

CARLA ADRIANA FELITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006576-76.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

REQUERIDO: CARLA ADRIANA FELITO Vistos. 1. Cumpra-se conforme o 

deprecado, servindo a presente missiva como mandado. 2. Após, 

devolva-se ao Juízo deprecante, com as baixas e homenagens de estilo. 

3. Expeça-se o necessário. 4. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003531-35.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA SANTINHA PINHO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003531-35.2016.8.11.0002; REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: BENEDITA SANTINHA PINHO PEREIRA Vistos. 1. Trata-se de 

ação de Busca e Apreensão proposta por OMNI S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face de BENEDITA SANTINA PINHO 

PEREIRA, ambos qualificados nos autos. 2. Em sentença proferida nos 

autos (ID. 9655731) este Juízo extinguiu o presente feito, sem resolução 

do mérito, sob o fundamento de que o autor não sanou as irregularidades 

apontadas. 3. Inconformado o autor interpôs embargos de declaração (ID. 

11405471), alegando, em suma, que houve contradição na sentença 

proferida na medida em que constava no processo o documento solicitado 

pelo Juízo. 4. Certidão de tempestividade dos embargos opostos ID. 

13355925. É o relatório. DECIDO. 5. À vista de que o autor interpôs os 

embargos de declaração no prazo legal, conheço dos mesmos. 6. Sem 

maiores delongas, vejo que assiste razão ao embargante em suas 

alegações. Ocorre que realmente constava no processo o termo de 

cessão de créditos, comprovando que o autor é possuidor dos créditos 

em razão da parte requerida. 7. Desta forma, verificado o equívoco 

praticado por este juízo com a indevida extinção do feito, ACOLHO os 

embargos propostos para, em sede de juízo de retratação, TORNAR SEM 

EFEITO a sentença de ID. 9655731, e, no impulso do processo analiso os 

requisitos da inicial. 8. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 9. 

Compulsando os autos, verifico que o autor colacionou a notificação 

extrajudicial com o CEP divergente do indicado no contrato. 10. Nesse 

sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. 

NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. 

INVALIDADE. 1. Conquanto válida a notificação por edital do devedor, 

porquanto autorizada pelo art. 2º, parágrafo 2º, do Decreto-lei n. 911/69, 

não pode ser feita sem que antes tenha o credor buscado dar ciência 

pessoal daquele mediante correspondência dirigida ao seu endereço (Lei 

n. 9.492/97, art. 15). 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg 

no AREsp: 489524 RS 2014/0059738-1, Relator: Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 10/03/2015, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015). 11. Dessa maneira, faculto 

ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga 

o comprovante de recebimento da notificação extrajudicial, no endereço 

informado no contrato, inclusive o CEP, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. 

Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo 

único). 12. Intime-se. Cumpra-se. 13. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005716-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005716-75.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LEONARDO PEREIRA Vistos. 1. Em 

que pese a manifestação do autor (id 14566466), verifico que não há 

restrição judicial nos autos. 2. Ademais, considerando a informação de 

que o requerido atualizou o contrato, concedo o prazo de 05 (cinco) dias, 

para que o autor manifeste seu interesse no prosseguimento do feito. 3. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos para deliberações 

pertinentes, tendo em vista que o autor não cumpriu o disposto no id 

14546378. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009681-61.2018.8.11.0002

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:

NINO COMERCIO DE PRODUTOS DE FIBRAS LTDA - ME (RÉU)

ALCINO MOREIRA DA SILVA FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009681-61.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

NINO COMERCIO DE PRODUTOS DE FIBRAS LTDA - ME, ALCINO MOREIRA 

DA SILVA FILHO Vistos. 1. Expeça-se mandado para pagamento do valor 

indicado na inicial, no prazo de quinze dias (art. 701, do Código de 

Processo Civil), acrescidos de honorários advocatícios no importe de 5% 

(cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 701, CPC), consignando 

que, caso a parte ré o cumpra, ficará isenta das custas processuais 

(CPC, art. 701, § 1º). 2. Conste, ainda, que nesse prazo poderá a parte ré 

oferecer embargos à ação monitória, sob pena de constituir-se de pleno 

direito o título executivo judicial (CPC, art. 701, §1º). 3. Às providências. .. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002604-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE BENTO GALDINO DELGADO OAB - MT18037/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002604-35.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de 

ação de Busca e Apreensão onde o requerido compareceu aos autos 

contestando a ação e apresentando a sua reconvenção. 2. Com efeito, 

reconheço o comparecimento espontâneo da parte requerida aos autos, 

através de seus patronos com procurações anexadas, tendo por suprida 

a falta de citação pessoal e dou-lhe por citada, nos termos do art. 214, § 

1º do Código de Processo Civil. 3. Determino para que a senhora Gestora 

certifique o prazo da contestação, bem como da reconvenção. 4. Após, 

intime-se a parte autora para, querendo, apresentar sua impugnação e 

resposta a reconvenção. 5. Após, conclusos para sentença. 6. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009684-16.2018.8.11.0002

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:

MARCIO PAULO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009684-16.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

MARCIO PAULO DA SILVA Vistos. 1. Expeça-se mandado para 

pagamento do valor indicado na inicial, no prazo de quinze dias (art. 701, 
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do Código de Processo Civil), acrescidos de honorários advocatícios no 

importe de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 701, CPC), 

consignando que, caso a parte ré o cumpra, ficará isenta das custas 

processuais (CPC, art. 701, § 1º). 2. Conste, ainda, que nesse prazo 

poderá a parte ré oferecer embargos à ação monitória, sob pena de 

constituir-se de pleno direito o título executivo judicial (CPC, art. 701, §1º). 

3. Às providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009741-34.2018.8.11.0002

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:

REGINA SOARES DE AZEVEDO (RÉU)

JORGE ARY DE AZEVEDO (RÉU)

ARIVALDO SOARES DE AZEVEDO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009741-34.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

ARIVALDO SOARES DE AZEVEDO - ME, JORGE ARY DE AZEVEDO, 

REGINA SOARES DE AZEVEDO Vistos. 1. Expeça-se mandado para 

pagamento do valor indicado na inicial, no prazo de quinze dias (art. 701, 

do Código de Processo Civil), acrescidos de honorários advocatícios no 

importe de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 701, CPC), 

consignando que, caso a parte ré o cumpra, ficará isenta das custas 

processuais (CPC, art. 701, § 1º). 2. Conste, ainda, que nesse prazo 

poderá a parte ré oferecer embargos à ação monitória, sob pena de 

constituir-se de pleno direito o título executivo judicial (CPC, art. 701, §1º). 

3. Às providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001113-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANI BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURIVAL RIBEIRO FILHO OAB - MT0005073A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001113-56.2018.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: IVANI 

BARBOSA DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão 

onde a requerida compareceu aos autos efetuando o pagamento integral 

do débito e efetuando diversos pedidos no processo. 2. Em decisão de ID. 

13241904, fora determinada a restituição do bem. 3. Pois bem. 

Considerando o comparecimento espontâneo da parte requerida aos 

autos, através de seus patronos com procurações anexadas, tendo por 

suprida a falta de citação pessoal e dou-lhe por citada, nos termos do art. 

214, § 1º do Código de Processo Civil, iniciando-se neste ato o prazo para 

apresentação de contestação. 4. Aguarde-se o decurso de prazo para 

apresentação de defesa. 5. Após, apresentada contestação, ao autor 

para impugnar, ou, em caso de inércia da requerida, certifique-se e 

remetam-se conclusos para sentença. 6. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009775-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINO MORAES NUNES - ME (RÉU)

GINO MORAES NUNES (RÉU)

ARIELE MONIQUE MARTINS (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009775-09.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

GINO MORAES NUNES - ME, GINO MORAES NUNES, ARIELE MONIQUE 

MARTINS Vistos. 1. Expeça-se carta de citação para pagamento do valor 

indicado na inicial, no prazo de quinze dias (art. 701, do Código de 

Processo Civil), acrescidos de honorários advocatícios no importe de 5% 

(cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 701, CPC), consignando 

que, caso a parte ré o cumpra, ficará isenta das custas processuais 

(CPC, art. 701, § 1º). 2. Conste, ainda, que nesse prazo poderá a parte ré 

oferecer embargos à ação monitória, sob pena de constituir-se de pleno 

direito o título executivo judicial (CPC, art. 701, §1º). 3. Às providências. .. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006668-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONAIR RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006668-54.2018.8.11.0002; REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RONAIR 

RODRIGUES DE ARAUJO Vistos. 1. Cumpra-se conforme o deprecado, 

servindo a presente missiva como mandado. 2. Após, devolva-se ao Juízo 

deprecante, com as baixas e homenagens de estilo. 3. Expeça-se o 

necessário. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009882-53.2018.8.11.0002

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:

WANDICLEIA NOGUEIRA FIXINA (EXECUTADO)

WANDICLEIA NOGUEIRA FIXINA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009882-53.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: WANDICLEIA NOGUEIRA FIXINA EIRELI - ME, 

WANDICLEIA NOGUEIRA FIXINA Vistos. 1. Citem-se as partes devedoras 

para pagarem o débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 

e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça 

penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), 

procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, 

e intimando-se os devedores em seguida. 3. Não sendo encontrados os 

devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito 

(CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da divida (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no 
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mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001425-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO ANDRE BAY & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001425-32.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FABRICIO ANDRE BAY & CIA LTDA - 

ME Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem 

descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007272-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007272-49.2017.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: SIDINEI 

SOARES Vistos. 1. À vista de que os documentos juntados comprovam o 

crédito cedido pelo autor, determino SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO, tal 

como requerido, devendo a secretaria providenciar a anotações na 

autuação e registro do feito, inclusive quanto aos novos procuradores do 

autor. 2. No mais, intimem-se o cessionário a dar andamento ao feito, 

requerendo o que entender necessário, no prazo de 05 (cinco) dias, 

considerando a certidão negativa sob o id 13456271. 3. Em caso de 

inércia, intimem-se pessoalmente o cessionário, doravante autor, a 

manifestar seu interesse no prosseguimento o feito, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, § 1º). 

4. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000469-84.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. DAS G. G. FERREIRA TRANSPORTES - ME (EXECUTADO)

MARIA DAS GRACAS GOMES FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000469-84.2016.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: M. DAS G. G. FERREIRA TRANSPORTES - ME, MARIA DAS 

GRACAS GOMES FERREIRA Vistos. . 1. Deixo de acolher o pedido contido 

no Id. 13879975, pelas mesmas razões já expostas na decisão proferida 

no Id. 13712784. 2. Conforme se observa da certidão lavrada pelo Sr. 

Oficial de Justiça, somente a pessoa jurídica foi citada da ação. Ocorre 

que o fato de ter sido citada na pessoa da representante legal, que 

também integra o polo passivo, não implica em reconhecimento da citação 

desta. 3. Assim, sem maiores delongas, determino a citação da executada 

MARIA DAS GRAÇAS GOMES FERREIRA, nos termos já decididos nos 

autos. 4. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004712-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON SOUZA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIANA CORREA BAIA OAB - MT21842/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004712-03.2018.8.11.0002; REQUERENTE: CLEYTON SOUZA DIAS 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. . 1. Para a obtenção do 

benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, 

faz-se necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não 

sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 
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conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatuiu o Novo Código de Processo Civil. 3. Nesse 

diapasão, para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério 

hierárquico (ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao 

caso concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre 

jurista Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Assim, considerando que os documentos colacionados aos autos não 

comprovaram a hipossuficiência declarada pelo autor, INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita e determino que seja intimado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolha as custas processuais e despesas de ingresso, 

sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Novel Código de 

Processo Civil). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000547-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. E. BASSO EIRELI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA OAB - MT22975/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000547-44.2017.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: N. 

E. BASSO EIRELI Vistos. 1. Trata-se de ação Monitória proposta por 

BANCO DO BRASIL S/A em face de E BASSO EIRELI e NELSON EDUARDO 

BASSO, todos devidamente qualificados nos autos. 2. Aportou ao 

processo em ID. 9186827, certidão da senhora Oficial de Justiça 

informando que não fora possível citar os requeridos. 3. Em ID. 13304414, 

o requerido Nelson Eduardo Basso apresentou seus Embargos à ação 

Monitória. 4. O autor, por sua vez, apresentou a impugnação visualizada 

em ID. 13441864. 5. Em ID. 13442784 fora certificado o prazo dos 

embargos bem como da impugnação. 6. Vieram-me conclusos. 7. Pois 

bem. Considerando que o requerido Nelson Eduardo Basso apresentou 

defesa, dou-lhe por citado, nos termos do art. 239, § 1º do Código de 

Processo Civil. 8. No mais, considerando que não houve a citação da 

pessoa jurídica ora requerida E BASSO EIRELI, concedo ao autor o prazo 

de 5 dias para que pugne pelo que entender necessário visando a sua 

efetiva citação. 9. Após, conclusos para deliberações. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000976-74.2018.8.11.0002

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:

TOMIO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

ANA PAULA NAGAISHI DE OLIVEIRA TOMIO (REQUERIDO)

WILSON REGINALDO TOMIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000976-74.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: TOMIO & CIA LTDA - ME, WILSON REGINALDO TOMIO, ANA 

PAULA NAGAISHI DE OLIVEIRA TOMIO Vistos. .. 1. Trata-se de ação de 

Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Inicialmente, defiro o pedido de retificação do polo passivo 

pugnando pelo autor em ID. 13760924, para tanto, determino que à 

Secretaria exclua do polo passivo da demanda os avalistas, passando a 

constar tão somente a empresa “TOMIO E CIA LTDA - ME”, de acordo com 

os dados constantes na exordial. 3. No mais, passo a análise dos 

requisitos da inicial. 4. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta à comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 5. 

Analisando os autos verifico que o autor colacionou a Notificação 

Extrajudicial encaminhada para a empresa com o CEP 78.149.221, no 

entanto, tal CEP pertence à Rodovia MT – 070, em divergência ao CEP 

78.132.990 indicado no contrato pela empresa. Deste modo, tendo o autor 

enviado a notificação para endereço diverso ao informado no contrato, 

não ficou comprovado à mora do requerido com relação ao débito. 6. Pois 

bem. Em que pese o autor ter colacionado ao feito o instrumento de 

protesto, denoto que o mesmo não esgotou todos os meios para 

localização do requerido a fim de efetivar sua constituição em mora. 7. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO 

DIRIGIDA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO - MORA NÃO 

COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO 

VÁLIDO E REGULAR - EXTINÇÃO DO PROCESSO. Em contratos de 

alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, a mora é ex re, 

mas sua comprovação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular 

da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula nº 72 do STJ: "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente." A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

firmou-se no sentido de que, nesse caso, a mora pode ser comprovada 

por meio de notificação extrajudicial a ser entregue no domicílio do 

devedor, sendo dispensado o recebimento pessoal. Todavia, embora 

desnecessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, 

exige-se, pelo menos, a comprovação de que efetivamente houve o 

recebimento no endereço do seu domicílio. Deixando o credor de cumprir 

tal exigência, ao enviar a notificação para endereço diverso do devedor 

previsto no contrato, a inobservância da regra resulta em óbice ao manejo 

da ação de busca e apreensão, ante a ausência de pressuposto para 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e 

apreensão, conduzindo à sua extinção, sem resolução do mérito. (TJ-MG - 

AC: 10188160069186001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 

06/09/2017, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

15/09/2017)”. “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE 

CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – DESTINATÁRIO INEXISTENTE – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO CONFIGURADA – INICIAL 

INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é 

condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação 

do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da 

ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um 

pressuposto para aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor 

demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a 

parte devedora, o que não ficou comprovado. (TJMT – AP. 11203/2017, 

Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Data de Julgamento: 

22/03/2017, Quinta Câmara Cível, Data da Publicação DJE: 29/03/2017). 8. 

Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, sane as irregularidades apontadas, na forma do art. 2º, 

§2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 

321, parágrafo único). 9. Intime-se. Cumpra-se. 10. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000538-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DOS SANTOS AMARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103759/11/2018 Página 649 de 671



Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000538-48.2018.8.11.0002; AUTOR(A): CARLOS DOS SANTOS AMARO 

RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. . 1. Para a obtenção do benefício da 

Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se 

necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo 

suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Assim, determino que seja intimado o autor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove documentalmente sua hipossuficiência financeira 

ou recolha as custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, 

ambos do CPC). 6. Intime-se. 7. Às providências (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002610-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRAN PEREIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002610-08.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: IRAN PEREIRA DE ARAUJO Vistos. .. 1. Trata-se de ação de 

Busca e Apreensão proposta por BANCO J. SAFRA S.A, em desfavor de 

IRAN PEREIRA DE ARAUJO, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. 

Em petição de ID. 14050878, o autor veio aos autos informar que realizou 

um acordo extrajudicial com o requerido, requerendo sua homologação e a 

suspensão do feito até devido cumprimento. 3. Denoto que a referida peça 

encontra-se devidamente assinada pelas partes. 4. Pois bem, diante do 

informado na petição supracitada, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas 

partes e, via de consequência, suspendo a tramitação do feito até a data 

final do cumprimento do acordo, na forma do art. 313, II, do Código de 

Processo Civil. 5. Decorridos os prazos estabelecidos no acordo ou 

eventual manifestação das partes, conclusos para deliberações. 6. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009778-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MORAES DE AGUIAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009778-61.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: NILSON MORAES DE AGUIAR Vistos. .. 1. Trata-se de ação 

de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia 

a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta à comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 

911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos autos a 

Notificação Extrajudicial, verifico que está se refere à parcela de N°24 com 

vencimento em 30/05/18, que conforme a planilha de débito encontra-se 

paga, e a dívida constante na inicial refere-se à parcela N°26 com 

vencimento em 30/07/18, não tendo sido, portanto, o devedor notificado da 

parcela vencida. 4. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS PARA A LIMINAR. PARCELAS OBJETO DA 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PAGAS. RECEBIMENTO DAS PARCELAS 

FORA DE ORDEM. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da norma de 

regência, a instituição financeira poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora. 2. Se a devedora 

foi notificada para o pagamento de prestações que posteriormente foram 

quitadas, estando em aberto parcelas que somente venceram após a 

notificação, não há como considerar válida a notificação que constituiu em 

mora o devedor, porquanto em relação às parcelas ali descritas, não 

subsiste mora. 3. A cobrança e recebimento de parcelas posteriores à 

constituição em mora por protesto extrajudicial evidencia desinteresse na 

rescisão do contrato, razão pela qual se mostra escorreita a decisão de 

indeferimento da liminar com base na ausência dos pressupostos legais 

da medida almejada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 07094644520178070000 DF 0709464-45.2017.8.07.0000, Relator: 

LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 27/09/2017, 7ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 04/10/2017)”. 5. Ademais, denoto que 

dentre a documentação necessária não consta os comprovantes do 

recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias, requisitos 

necessários para análise do pedido. 6. Dessa maneira, faculto ao autor a 

emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as 

irregularidades apontadas, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, 

sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009754-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDA DA COSTA NASCIMENTO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 
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EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009754-33.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: WANDA DA COSTA NASCIMENTO PEREIRA Vistos. .. 1. 

Trata-se de ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

autos, verifico que o autor não colacionou o Contrato Social, no intuito de 

demonstrar a titularidade do crédito em relação ao requerido. 3. Verifico 

ainda, que dentre a documentação necessária não consta os 

comprovantes do recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias, 

requisitos necessários para análise do pedido. 4. Assim sendo, faculto ao 

autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga ao 

feito os comprovantes do pagamento das custas processuais e taxas 

judiciarias e sane a irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, do 

Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único). 5. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003476-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSSANDER APARECIDO COSTA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003476-16.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ALEXSSANDER APARECIDO COSTA 

ROSA Vistos. 1. Em atenção ao Principio do Contraditório e Ampla Defesa, 

concedo ao autor o prazo de 5 dias para que se manifeste acerca das 

petições do requerido que aportaram ao processo em IDs. 13509552, 

13602335, 15281199, 15285648. 2. Após, conclusos para deliberações. 3. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004485-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR BORGES DE SANTANA (EXECUTADO)

V. B. DE SANTANA EIRELI - ME (EXECUTADO)

MANOELINA ROSA PIMENTA SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004485-13.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: V. B. DE SANTANA EIRELI - ME, VALMIR BORGES DE 

SANTANA, MANOELINA ROSA PIMENTA SANTANA Vistos. . 1. Citem-se 

os devedores para pagarem o débito em 3 (três) dias, contados da citação 

(CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor 

Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento 

do principal atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, 

art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do 

respectivo auto, e intimando-se os devedores em seguida. 3. Não sendo 

encontrados os devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da divida (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007229-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE MORAIS RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007229-15.2017.8.11.0002; REQUERENTE: SAFRA LEASING SA 

ARRENDAMENTO MERCANTIL REQUERIDO: VALDIRENE MORAIS RIBEIRO 

Vistos. . 1. Certifiquem-se a tempestividade dos embargos propostos. 2. 

Após, conclusos para deliberações. 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005161-58.2018.8.11.0002

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:

BOMPRECOSUPER SUPERMERCADOS EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005161-58.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. RÉU: BOMPRECOSUPER SUPERMERCADOS EIRELI - EPP Vistos. . 1. 

Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não 

foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas processuais 

e taxas judiciárias, requisitos necessários para análise da inicial. 2. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290 c/c art. 485, III, ambos do CPC. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

4. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007470-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIR INES TOMBINI VELOZO (RÉU)

AGNEL BUENO VELOZO (RÉU)

ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007470-52.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME, CLAIR INES TOMBINI VELOZO, 

AGNEL BUENO VELOZO Vistos. .. 1. Expeça-se mandado para pagamento 

do valor indicado na inicial, no prazo de quinze dias (art. 701, do Código de 

Processo Civil), acrescidos de honorários advocatícios no importe de 5% 

(cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 701, CPC), consignando 

que, caso a parte ré o cumpra, ficará isenta das custas processuais 
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(CPC, art. 701, § 1º). 2. Conste, ainda, que nesse prazo poderá a parte ré 

oferecer embargos à ação monitória, sob pena de constituir-se de pleno 

direito o título executivo judicial (CPC, art. 701, §1º). 3. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003977-38.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME APARECIDO DO PRADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003977-38.2016.8.11.0002; REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: GUILHERME APARECIDO DO PRADO Vistos. .. 1. 

Considerando que a presente demanda é embasada em título executivo à 

luz da legislação processual vigente, bem como, não foi a parte requerida 

citada, DEFIRO o pedido retro quanto à conversão em Execução de Título 

Extrajudicial. 2. Alterem-se os dados constantes do feito. 3. Feito isso, 

cite-se a parte devedora para pagarem o débito em 3 (três) dias (CPC, art. 

829). 4. Não efetuado o pagamento, deverá o Senhor Oficial de Justiça 

penhorar de imediato quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo 

a sua avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se os 

devedores, em seguida. 5. Não sendo encontrando o devedor, deverão 

ser-lhe arrestados tantos bens quantos bastem para a garantia da 

execução (CPC, art. 830). 6. Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827) e, para o caso de 

pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 

827, §1°). 7. Consigne-se, que o prazo de embargos é de 15 dias e fluirá a 

partir da juntada nos autos no mandado de citação, independentemente de 

penhora (CPC, arts. 914 e 915). 8. Defiro a expedição de certidão 

comprobatória do ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, 

art. 828). 9. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001813-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON BRISARD GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON BRISARD GOMES OAB - MT11718-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001813-32.2018.8.11.0002; REQUERENTE: JACKSON BRISARD GOMES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. 1. Considerando a audiência 

realizada, fica a parte requerente, intimada neste ato para, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar a contestação. 2. Defiro o pedido da advogada da 

parte requerida para juntada de carta de preposto. 3. Às providências. ., 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006065-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY DE SOUZA MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006065-78.2018.8.11.0002; AUTOR(A): WANDERLEY DE SOUZA 

MACEDO RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. Ciente do pedido de 

informações que aportou ao processo em ID 16352971, todavia, consigno 

que esta Magistrada prestou as informações necessárias por meio do 

oficio nº 053/18-Gab, na data de 19/10/2018. 2. Consigno que mantive a 

decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. 3. Aguarde-se o 

julgamento do Agravo de Instrumento, oportunidade que o processo 

retornará ao seu curso normal. 4. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009607-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER WESSLING (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO XAVIER GUIMARAES OAB - MT15338/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009607-41.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: VAGNER WESSLING Vistos. 1. Defiro 

o levantamento da importância depositada em juízo em favor do patrono do 

autor, tal como requerido no id 14469629. 2. Expeça-se, pois, o 

competente Alvará Judicial para a conta indicada nos autos. 3. Ademais, 

certifique-se a senhora Gestora, o decurso do prazo para apresentação 

da contestação. 4. Após, voltem-me conclusos para deliberações 

pertinentes. 5. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009440-24.2017.8.11.0002

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:

GILVAN JOSE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 9 4 4 0 - 2 4 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: GILVAN JOSE 

DE OLIVEIRA Vistos. . 1. Considerando a interposição de recurso de 

apelação pelo requerente, em atendimento ao disposto no art. 331 do CPC, 

em sede de juízo de retratação, mantenho a sentença objurgada tal como 

lançada. 2. Assim, à vista de que houve o indeferimento da inicial, com a 

consequente extinção do feito, expeça-se o competente mandado de 

citação ao requerido, a fim de que, querendo, apresente as contrarrazões 

ao recurso interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos de que 

dispõe o § 1º do artigo em referência. 3. Na sequência, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos 

termos d o art. 1.010, § 3º do CPC. 4. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005167-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEA SOUZA FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005167-02.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: CLEA SOUZA FERNANDES Vistos. 1. Intime-se o 

exequente, a fim de manifestar-se nos autos requerendo o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista o teor da certidão sob o id 

15198787. 2. Em caso de inércia, intime-se o exequente pessoalmente, a 

fim de manifestar-se seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção (art. 485, § 1º do CPC). 3. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001756-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANAL LIVRE COMERCIO E SERVICOS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008083A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001756-48.2017.8.11.0002; EMBARGANTE: CANAL LIVRE COMERCIO E 

SERVICOS LTDA EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 1. 

Recebo os Embargos à Execução, sem efeito suspensivo, uma vez que a 

parte autora não preencheu os requisitos necessários para atribuição do 

referido efeito (§ 1º, art. 919 do CPC). 2. Ouça o exequente, no prazo de 

15 (quinze) dias - (art. 920, I, do CPC). 3. Após, conclusos para os fins do 

artigo 920 do CPC (julgamento antecipado ou instrução). 4. Por derradeiro, 

proceda-se a associação dos presentes Embargos à Ação Executiva PJE 

nº 1002218-39.2016.8.11.0002 5. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009299-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRST & KIRST LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009299-05.2017.8.11.0002; AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE RÉU: 

KIRST & KIRST LTDA - ME Vistos. . 1. Expeça-se mandado para 

pagamento do valor indicado na inicial, no prazo de quinze dias (art. 701, 

do Código de Processo Civil), acrescidos de honorários advocatícios no 

importe de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 701, CPC), 

consignando que, caso a parte ré o cumpra, ficará isenta das custas 

processuais (CPC, art. 701, § 1º). 2. Conste, ainda, que nesse prazo 

poderá a parte ré oferecer embargos à ação monitória, sob pena de 

constituir-se de pleno direito o título executivo judicial (CPC, art. 701, §1º). 

3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009946-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANIVALDO BISINOTTO ARDUINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009946-63.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

REQUERIDO: ANIVALDO BISINOTTO ARDUINI Vistos. 1. Cumpra-se 

conforme o deprecado, servindo a presente missiva como mandado. 2. 

Após, devolva-se ao Juízo deprecante, com as baixas e homenagens de 

estilo. 3. Expeça-se o necessário. 4. Às providências. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009889-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDIGENA IND COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009889-45.2018.8.11.0002; REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL REQUERIDO: INDIGENA IND COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA - ME - ME Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que 

a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada COM AVISO DE 

RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura constante do referido 

aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 

3. Da análise dos documentos que acompanham a inicial, observo que o 

autor colacionou apenas o instrumento de protesto, não demonstrando, 

dessa maneira, que esgotou os meios para tentativa de notificação 

extrajudicial, por meio de carta registrada com aviso de recebimento. 4. 

Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. 

NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. 

INVALIDADE. 1. Conquanto válida a notificação por edital do devedor, 

porquanto autorizada pelo art. 2º, parágrafo 2º, do Decreto-lei n. 911/69, 

não pode ser feita sem que antes tenha o credor buscado dar ciência 

pessoal daquele mediante correspondência dirigida ao seu endereço (Lei 

n. 9.492/97, art. 15). 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg 

no AREsp: 489524 RS 2014/0059738-1, Relator: Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 10/03/2015, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015) 5. Diante do exposto, faculto 

ao autor emenda à inicial, para que traga o comprovante de recebimento 

da notificação extrajudicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 6. Às 

providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000383-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FERREIRA & PRESTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000383-79.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: FERREIRA & PRESTES LTDA - ME Vistos. . 1. Expeça-se 

mandado de citação pessoal do executado MARCOS VENICIO DA SILVA 

FERREIRA, no endereço descrito no ID. 13943630. 2. Havendo suspeita de 

ocultação, DEFIRO A CITAÇÃO POR EDITAL, devendo ser intimado 

qualquer pessoa da família, ou, em sua falta, qualquer vizinho, 

advertindo-o de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação 

na hora que designar – (Art. 252 do Novel Código de Processo Civil). 3. Em 

caso de citação por hora certa, atente-se a secretaria para a expedição 

de carta, telegrama ou correspondência eletrônica para cientificação do 

executado, nos termos do art. 254 do Código 4. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008807-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANICE RODRIGUES FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008807-76.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: JOANICE RODRIGUES FIGUEIREDO Vistos. 1. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Verifico que a pretensão da parte 

recai em cobrança de dívida, razão pela qual o valor a ser atribuído à 

causa deve observar o disposto no art. 292, I, do CPC. 3. Dessa maneira, 

em observância ainda à decisão proferida pelo Superior Tribunal de 

Justiça no julgamento Recurso Especial N° 1.418.593-MS 

(2013/0381036-4), entendo que o valor da causa apresentado na inicial 

não corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos 

termos do Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor 

da causa para R$ 112.445,78 (cento e doze mil, quatrocentos e quarenta 

e cinco reais e setenta e oito centavos) que corresponde à integralidade 

do débito, compreendido entre as parcelas vencidas e vincendas e 

honorários advocatícios, conforme se verifica no quadro de débito 

constante na inicial. 4. Deverá ainda, recolher as custas processuais e 

taxa judiciária em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 5. Proceda-se a secretaria, a 

RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao registro do feito. 6. Após o 

recolhimento das custas remetam-se conclusos para análise do pedido 

liminar. 7. Intime-se. Cumpra-se. 8. Às providências. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007653-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZOZIMO MATIAS DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007653-23.2018.8.11.0002; AUTOR(A): ZOZIMO MATIAS DE AMORIM 

RÉU: BANCO BMG Vistos. 1. Ciente do pedido de reconsideração 

postulado pelo autor em ID. 16341150. 2. Pois bem. Considerando que não 

houve qualquer mudança no cenário fático do processo, pelos mesmos 

motivos expostos em decisão de ID. 16153786 indefiro o pedido 

reconsideração da assistência judiciária gratuita. 3. Concedo o prazo de 

15 (quinze) dias, para que o autor recolha as custas processuais e 

despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 

c/c art. 485, III, ambos do CPC). 4. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005236-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN DRUMOND DE AMORIM LACERDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005236-34.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: JONATHAN DRUMOND DE AMORIM LACERDA Vistos. 1. 

Tratando-se de sentença sem resolução do mérito e, atento ao que dispõe 

o art. 485, § 7º do CPC, em juízo de retratação, mantenho a sentença tal 

como lançada. 2. Assim, à vista de que houve a extinção do feito antes do 

recebimento da inicial, expeça-se o competente mandado de citação ao 

requerido, a fim de que, querendo, apresente as contrarrazões ao recurso 

interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos de que dispõe o § 1º 

do artigo em referência. 3. Na sequência, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos termos d o art. 

1.010, § 3º do CPC. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009215-67.2018.8.11.0002

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:

MARCOS ROBERTO DOLENSE (EXECUTADO)

MAD COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009215-67.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A 

EXECUTADO: MAD COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA - ME, MARCOS ROBERTO DOLENSE Vistos. 1. 

Citem-se os devedores para pagarem o débito em 3 (três) dias, contados 

da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o 

pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se os devedores em seguida. 3. 

Não sendo encontrados os devedores, deverão ser-lhes arrestados bens 

para a garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da divida (CPC, art. 

827, caput). 5. Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento 

a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. 

Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e 

fluirá a partir da juntada nos autos do mandado de citação, 

independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a 

expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para 

os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §

§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às providências. .. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003843-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MARCOS ADRIANO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003843-40.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

REQUERIDO: MARCOS ADRIANO DA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 1. Concedo o prazo de 05 (cinco) 

dias para que o autor manifeste-se nos autos, requerendo o que de 

direito, considerando os termos do Acórdão (id 16327587). 2. Após, 

voltem-me conclusos para deliberações pertinentes. 3. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008983-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA SEIXAS DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008983-55.2018.8.11.0002; AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A RÉU: ERIKA 

SEIXAS DE ALMEIDA Vistos. 1. Expeça-se carta de citação para 

pagamento do valor indicado na inicial, no prazo de quinze dias (art. 701, 

do Código de Processo Civil), acrescidos de honorários advocatícios no 

importe de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 701, CPC), 

consignando que, caso a parte ré o cumpra, ficará isenta das custas 

processuais (CPC, art. 701, § 1º). 2. Conste, ainda, que nesse prazo 

poderá a parte ré oferecer embargos à ação monitória, sob pena de 

constituir-se de pleno direito o título executivo judicial (CPC, art. 701, §1º). 

3. Às providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006242-42.2018.8.11.0002

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:

WILSON DE FREITAS SANTANA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006242-42.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

WILSON DE FREITAS SANTANA Vistos. . 1. Com a publicação da Lei 

13.340/2016, que autorizou a liquidação e a renegociação de dívidas de 

crédito rural, verifica-se que houve a suspensão, até 27 de dezembro de 

2018, do curso de cobranças judiciais, bem como de execuções e 

cobranças judiciais em curso. 2. Dessa forma, considerando que o 

instrumento de crédito dos autos, enquadra-se na previsão legal, por 

força do artigo 10 da lei 13.340/2016, determino a suspensão da presente 

execução até 27 de dezembro de 2018. 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008671-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL SANTANA DA CONCEICAO OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008671-16.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MANOEL SANTANA DA CONCEICAO 

OLIVEIRA Vistos. 1. Intime-se o requerido/reconvinte para, querendo, 

apresentar sua impugnação em face da contestação à reconvenção 

apresentada nos autos, prazo 15 dias. 2. Após, certificado o prazo ou seu 

decurso, conclusos para sentença. 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002432-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON APARECIDO CAPARROS MORENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002432-93.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: CLAYTON APARECIDO CAPARROS MORENO Vistos. . 

1. Fundo de Investimentos de Direitos Creditórios Multisegmentos NPL 

Ipanema VI – Não Padronizado, na qualidade de cessionária dos créditos 

cedidos pela exequente, junta através do Id. 11653056, termo de cessão 

de crédito em seu favor e pede a substituição do polo ativo. 2. Todavia, 

vejo que a cessão apresentada pelo cessionário refere-se ao contrato nº 

3113000003280860168, enquanto que o contrato que deu origem à 

presente ação possui contrato/operação sob nº 00333113860000003280, 

não sendo, pois, condizente com o crédito originário destes autos. 3. 

Posto isso, concedo ao cessionário o prazo de 05 (cinco) dias para que 

junte o termo de cessão correspondente aos presentes autos, sob pena 

de indeferimento do pedido. 4. Em caso de inércia, intime-se o exequente a 

dar andamento ao feito, e, em caso de inércia, intimem-se pessoalmente o 

credor/exedquente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar a 

irregularidade, sob pena extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos 

termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. 5. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004322-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FERNANDES TEOTONIO (REQUERIDO)

FRANCISCO FERNANDES TEOTONIO EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004322-33.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

REQUERIDO: FRANCISCO FERNANDES TEOTONIO EIRELI, FRANCISCO 

FERNANDES TEOTONIO Vistos. 1. Citem-se os devedores para pagarem o 
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débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não 

efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos 

quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, com juros, 

custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à 

respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e 

intimando-se os devedores em seguida. 3. Não sendo encontrados os 

devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito 

(CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da divida (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no 

mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins uiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000596-85.2017.8.11.0002

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:

ISAIAS ALVES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000596-85.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: ISAIAS ALVES FERREIRA Vistos. . 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito, 

tendo o autor cumprido tal requisito através da notificação extrajudicial 

enviada no endereço do contrato, conforme faz prova os documentos 

anexados no Id. 6659940 acompanhado de instrumento de protesto (Id. 

6659951). 3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio 

de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001836-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOPOLDINO RIBEIRO (REQUERIDO)

MANOEL GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

PEDRO BAPTISTA DE LIMA NETO (REQUERIDO)

JOSE LEMES DE CARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001836-75.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

REQUERIDO: MANOEL GONCALVES DA SILVA, JOSE LEMES DE CARES, 

PEDRO BAPTISTA DE LIMA NETO, LEOPOLDINO RIBEIRO Vistos. 1. Ciente 

do teor da certidão de ID. 13531096. 2. Pois bem. Em que pese a decisão 

exarada em ID. 12169993, melhor analisando os documentos que 

acompanham a missiva, constato que o autor efetuou o recolhimento das 

despesas de distribuição no Juízo Deprecante. 3. Desta feita, o 

cumprimento da missiva é a medida de se impõe. 4. Cumpra-se conforme 

deprecado, servindo da presente missiva como mandado. 5. Após o 

cumprimento, devolva-se ao Juízo Deprecante com as homenagens e 

cautelas de estilo. 6. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005385-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE ARRUDA RIOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005385-93.2018.8.11.0002; AUTOR(A): ELAINE ARRUDA RIOS RÉU: 

BANCO PAN S.A. Vistos. . 1. Para a obtenção do benefício da Gratuidade 

de Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se necessário a 

comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente apenas a 

simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua 

redação que o benefício será concedido aos que COMPROVAREM tal 

necessidade, conforme se depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo 

transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV 

- o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa forma, ao analisar a 

previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, de que 

“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente conflito de 

normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 13.105/2015, que 

estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, para a solução da 

problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico (ou de 

superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso concreto. 4. 

Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista Wander Garcia: 

“A ordem jurídica prevê critérios para a solução de antinomias aparentes. 

São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi inferiori), pelo qual a lei 

superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; b) o cronológico ou 

temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a lei posterior 

prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex specialis derogat 

legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a geral (GARCIA, 

Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito Civil – Volume 

Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 5. Assim, 

considerando que os documentos trazidos aos autos não são robustos 

capazes de assegurarem a hipossuficiência da autora, concedo o prazo 
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de 15 (quinze) dias, para que comprove documentalmente sua 

hipossuficiência financeira ou recolha as custas processuais e despesas 

de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código 

de Processo Civil). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009823-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A L T RODRIGUES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009823-65.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: A L T RODRIGUES EIRELI - ME Vistos. 

.. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que 

a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Verifico que a 

pretensão da parte recai em cobrança de dívida, razão pela qual o valor a 

ser atribuído à causa deve observar o disposto no art. 292, I, do CPC. 3. 

Dessa maneira, em observância à decisão proferida pelo Superior Tribunal 

de Justiça no julgamento Recurso Especial N° 1.418.593-MS 

(2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na inicial não 

corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos termos do 

Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor da causa 

para R$ 42.683,31 (quarenta e dois mil, seiscentos e oitenta e três reais e 

trinta e um centavos), conforme se verifica na planilha de débito constante 

na exordial. 4. Considerando que o autor pugna na inicial que o requerido 

realize o pagamento referente à integralidade da dívida a fim de efetivar a 

purgação da mora, o valor das custas e taxas judiciárias deve 

corresponder à totalidade do débito. 5. Proceda-se a secretaria, à 

RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao registro do feito. 6. Ademais, 

verifico que o autor colacionou ao feito a Notificação Extrajudicial, no 

entanto, a mesma fora enviada com o endereço incompleto do requerido, e 

esta retornou com a informação “NÃO EXISTE O NÚMERO”, de modo que 

não ficou devidamente comprovada a mora do devedor com relação ao 

débito. 7. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

INVÁLIDA. A notificação extrajudicial, para ser válida, tem que ser enviada 

ao endereço completo fiduciante declinado pelo mutuário quando da 

contratação. Tentativa de notificação em endereço incompleto não 

caracteriza a mora. AGRAVO DESPROVIDO DE PLANO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70075172957, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 13/09/2017)”. 8. 

Além do mais, denoto que dentre a documentação necessária não consta 

os comprovantes do recolhimento das custas processuais e taxas 

judiciárias, requisitos necessários para análise do pedido. 9. Dessa 

maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, sane as irregularidades acima apontadas, na forma do art. 

2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 

321, parágrafo único). 10. Intime-se. 11. Cumpra-se. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002430-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA VELOSO TRANIM (RÉU)

STAR COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002430-89.2018.8.11.0002; AUTOR(A): KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO RÉU: STAR COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME, VANIA 

VELOSO TRANIM Vistos. 1. Trata-se de ação de Cobrança proposta por 

HSBC BANK BRASIL S/A. – BANCO MÚLTIPLO, em face de STAR 

COMERCIO DE COLCHÕES LTDA – ME e VANIA VELOSO TRANIM, todos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Verifico que processo encontra-se 

aguardando análise dos requisitos/pressupostos para o prosseguimento 

da ação, todavia, de inicio, constato a possibilidade de ter ocorrido à 

prescrição dos títulos. 3. Assim, em atenção ao que dispõe o parágrafo 

único do art. 487 do Código de Processo Civil, oportunizo ao autor o prazo 

de 05 (cinco) dias para que se manifeste sobre eventual ocorrência de 

prescrição. 4. Após, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberações. 5. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005661-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO RORATO (REQUERIDO)

GUSTAVO PAES DE ARRUDA (REQUERIDO)

APARECIDA SANDRA GONCALVES DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005661-27.2018.8.11.0002; REQUERENTE: KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO REQUERIDO: LUIZ ANTONIO RORATO, APARECIDA SANDRA 

GONCALVES DE ARRUDA, GUSTAVO PAES DE ARRUDA Vistos. . 1. 

Cumpra-se conforme o deprecado, servindo a presente missiva como 

mandado. 2. Após, devolva-se ao Juízo deprecante, com as baixas e 

homenagens de estilo. 3. Expeça-se o necessário. 4. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004162-76.2016.8.11.0002

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:

VENILDA ODERDENGE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004162-76.2016.8.11.0002; REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS SICREDI LTDA REQUERIDO: VENILDA ODERDENGE Vistos. 

1. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA, devidamente 

qualificada e representada nos autos, ingressou com a ação de busca e 

apreensão na Comarca de Sorriso/MT, em desfavor de VENILDA 

ODERDENGE, qualificada nos autos, requerendo, neste Juízo, o 

cumprimento da decisão que concedeu a medida liminar de busca e 

apreensão naquela Comarca. 2. Juntou aos autos a decisão da liminar 

deferida naquele juízo, cópia da petição inicial, procuração e os 

comprovantes do pagamento das custas. 3. Pois bem, considerando o 

disposto no artigo 3º do Decreto Lei nº 911/69, determino o integral 

cumprimento da liminar deferida no juízo de origem, devendo ser cumprido 

pelo oficial plantonista, se necessário. 4. Após a apreensão do bem, 

comunique-se o Juízo do processo originário, via malote digital, que deverá 

providenciar a intimação da instituição financeira para retirá-lo do local 

depositado, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme 

dispõe o artigo 636 da CNGC. 5. Após o cumprimento do item acima, 

arquive-se com baixa definitiva – (artigo 636, §2º, da CNGC). 6. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 
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Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004647-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTI LOCADORA E COMERCIO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 4 6 4 7 - 0 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LIBERTI 

LOCADORA E COMERCIO LTDA - ME Vistos. . 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002317-38.2018.8.11.0002

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:

SERGIO ANTONIO DAMIAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002317-38.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: SERGIO ANTONIO DAMIAN Vistos. 1. Cite-se a parte 

devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, 

art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de 

Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento do 

principal atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 

831), procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do 

respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo 

encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia 

do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne 

no mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002316-53.2018.8.11.0002

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:

R.M.B COMERCIO DE PAES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002316-53.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: R.M.B COMERCIO DE PAES LTDA - EPP Vistos. 1. Cite-se a 

parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados da citação 

(CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor 

Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento 

do principal atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, 

art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do 

respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo 

encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia 

do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne 

no mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005635-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DONIZETE CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005635-29.2018.8.11.0002; AUTOR(A): ANTONIO DONIZETE CORREA 

RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Vistos. 1. Para a obtenção do benefício da Gratuidade de Justiça, de 

acordo com o texto constitucional, faz-se necessário a comprovação da 

insuficiência de recursos, não sendo suficiente apenas a simples 

declaração, uma vez que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua redação que o 

benefício será concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade, 

conforme se depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 

5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
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inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos;”. 2. Dessa forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, 

§3º, do Código de Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, 

verifica-se um aparente conflito de normas, travado entre a Constituição 

Federal e a lei 13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. 

Nesse diapasão, para a solução da problemática da antinomia, adoto o 

critério hierárquico (ou de superioridade), a fim de aplicar o texto 

constitucional ao caso concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da 

obra do ilustre jurista Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios 

para a solução de antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex 

superior derogat legi inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a 

de hierarquia inferior; b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat 

legi priori), pelo qual a lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da 

especialidade (lex specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial 

prevalece sobre a geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual 

Completo de Direito Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora 

Foco Jurídico, 2014)”. 5. No caso dos autos, verifico que o autor não 

trouxe aos autos qualquer elemento robusto que seja capaz de comprovar 

a impossibilidade da parte em arcar com os encargos processuais. 6. 

Assim, determino que seja intimado o autor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove documentalmente sua hipossuficiência financeira 

ou recolha as custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, 

ambos do CPC). 7. Intime-se. 8. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007120-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA SABINO (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):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007120-44.2018.8.11.0041; AUTOR(A): ANA MARIA SABINO RÉU: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos. . 1. Para a obtenção do benefício da Gratuidade de 

Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se necessário a 

comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente apenas a 

simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua 

redação que o benefício será concedido aos que COMPROVAREM tal 

necessidade, conforme se depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo 

transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV 

- o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa forma, ao analisar a 

previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, de que 

“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente conflito de 

normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 13.105/2015, que 

estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, para a solução da 

problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico (ou de 

superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso concreto. 4. 

Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista Wander Garcia: 

“A ordem jurídica prevê critérios para a solução de antinomias aparentes. 

São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi inferiori), pelo qual a lei 

superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; b) o cronológico ou 

temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a lei posterior 

prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex specialis derogat 

legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a geral (GARCIA, 

Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito Civil – Volume 

Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 5. Assim, 

considerando que os documentos trazidos aos autos não são robustos 

capazes de assegurarem a hipossuficiência da autora, concedo o prazo 

de 15 (quinze) dias, para que comprove documentalmente sua 

hipossuficiência financeira ou recolha as custas processuais e despesas 

de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código 

de Processo Civil). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009597-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON FIGUEIREDO DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009597-60.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: EVERTON FIGUEIREDO DE JESUS Vistos. .. 1. Trata-se de 

ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.

-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Primeiramente, 

recebo a emenda a inicial. 3. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta à comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a requerente cumprido este requisito. 4. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 5. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 6. Isto posto, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 7. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 9. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Código de Processo Civil. 11. Com base no Princípio da Especialidade, 

deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando tratar-se de 

feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido pelo 

Decreto-Lei 911/69. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009403-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCELO ALMEIDA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009403-60.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOSE MARCELO ALMEIDA SOUZA 
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Vistos. .. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Primeiramente, recebo a emenda a inicial. 3. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 4. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 5. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

6. Isto posto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 7. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 9. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Código de Processo Civil. 11. Com base no Princípio da Especialidade, 

deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando tratar-se de 

feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido pelo 

Decreto-Lei 911/69. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003900-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL CAMPOS BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003900-92.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ISMAEL CAMPOS BARBOSA Vistos. . 

1. Concedo novo e derradeiro prazo ao autor para que informe o valor do 

débito compreendido entre as parcelas vencidas e vincendas, nos termos 

da decisão exarada no Id. 9509296. 2. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005765-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DAUFENBACK OAB - SP325478 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005765-53.2017.8.11.0002; AUTOR(A): MARIA JOSE BATISTA RÉU: 

AYMORE Vistos. . 1. Para a obtenção do benefício da Gratuidade de 

Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se necessário a 

comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente apenas a 

simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua 

redação que o benefício será concedido aos que COMPROVAREM tal 

necessidade, conforme se depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo 

transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV 

- o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa forma, ao analisar a 

previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, de que 

“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente conflito de 

normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 13.105/2015, que 

estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, para a solução da 

problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico (ou de 

superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso concreto. 4. 

Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista Wander Garcia: 

“A ordem jurídica prevê critérios para a solução de antinomias aparentes. 

São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi inferiori), pelo qual a lei 

superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; b) o cronológico ou 

temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a lei posterior 

prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex specialis derogat 

legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a geral (GARCIA, 

Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito Civil – Volume 

Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 5. Assim, 

considerando que os documentos trazidos aos autos não são robustos 

capazes de assegurarem a hipossuficiência da autora, concedo o prazo 

de 15 (quinze) dias, para que comprove documentalmente sua 

hipossuficiência financeira ou recolha as custas processuais e despesas 

de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código 

de Processo Civil). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007978-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EIZA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007978-32.2017.8.11.0002; REQUERENTE: EIZA MARIA DE OLIVEIRA E 

SILVA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. 1. Tratando-se de sentença sem 

resolução do mérito e, atento ao que dispõe o art. 485, § 7º do CPC, em 

juízo de retratação, mantenho a sentença tal como lançada. 2. Intimem-se 

o apelado para, querendo, apresentar suas contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (CPC, art. 1010, § 1º). 3. Havendo interposição de recurso 

adesivo, ao apelado para contrarrazoar no prazo de 15 (quinze) dias. 4. 

Na sequência, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

homenagens deste Juízo, nos termos d o art. 1.010, § 3º do CPC. 5. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006817-84.2017.8.11.0002

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:

VANDERLEIA MARTINS JORGE GOMES (EXECUTADO)

SERGIO JOSE GOMES (EXECUTADO)
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FORTE COMERCIAL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006817-84.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: FORTE COMERCIAL LTDA, VANDERLEIA MARTINS JORGE 

GOMES, SERGIO JOSE GOMES Vistos. 1. Considerando a comprovação 

da prorrogação do período de blindagem pelos executados (ID. 13553544), 

SUSPENDO a tramitação da presente execução até decisão definitiva pelo 

Juízo da 4ª Vara Cível na ação de recuperação judicial nº 

1004743-57.2017.8.11.0002. 2. Consigno que, cabe ao exequente 

informar a este Juízo acerca de eventuais decisões ocorridas no 

processo recuperacional. 3. Feita tal consignação, aguarde-se na 

Secretaria deste Juízo eventual manifestação das partes. 4. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005621-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE ARRUDA FIALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005621-45.2018.8.11.0002; AUTOR(A): TEREZINHA DE ARRUDA FIALHO 

RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. 1. Considerando 

a audiência realizada, fica a parte requerente, intimada neste ato para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação. 2. Defiro o pedido do 

advogado da parte requerida para juntada de substabelecimento e carta 

de preposto. 3. Concedo à parte autora o prazo de 05 (cinco) dias para 

juntada de substabelecimento. 4. Às providências. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1004154-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDECIR MARTINS IBANHEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004154-31.2018.8.11.0002; AUTOR(A): VANDECIR MARTINS IBANHEZ 

RÉU: BANCO BMG S.A. Vistos. 1. Trata-se de pedido do autor para 

parcelamento das custas processuais, em face de alegada dificuldade 

financeira. 2. Pois bem. De acordo com o artigo 98, §6º, do CPC, 

“conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. 3. Há que se ressaltar que as custas processuais e 

despesas processuais não são sinônimas, sendo as primeiras gastos com 

serviços público prestados e as últimas aqueles praticados por terceiros. 

4. Nesse sentido, já se pronunciou o STJ: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO EXPROPRIATÓRIA 

INDIRETA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. DISTINÇÃO. 

CONDENAÇÃO EM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PRODUÇÃO DE 

PROVAS PERICIAIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 22 DO CPC. AMPLIAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que 

custas não se confundem com despesas processuais, pois estas se 

referem ao custeio de atos não abrangidos pela atividade cartorial. 2. O 

conceito de custas previsto no art. 22 do CPC não pode ter interpretação 

ampliativa para abranger as despesas com a produção de provas 

periciais. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp 830511 SP 

2006/0056688-0 - SEGUNDA TURMA – Publicação DJe 15/10/2010, 

Julgamento 28 de Setembro de 2010, Relator Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES)”. 5. Assim, verifica-se que o parcelamento previsto no artigo 

98, §6º, do CPC, abrange tão somente as despesas do processo, mas não 

prevê o mesmo benefício quanto às custas processuais. 6. Assim, por 

ausência de previsão legal, INDEFIRO o pedido de parcelamento das 

custas. 7. Na sequência, oportunizo ao autor, prazo de 15 (quinze) dias, 

para que recolha as custas processuais e despesas de ingresso, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 

485, III, ambos do CPC). 8. Intime-se. 9. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018079-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRDEVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT0017672A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1018079-11.2017.8.11.0041; REQUERENTE: IRDEVAN RODRIGUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL 

Vistos. . 1. Considerando a ordem de serviço n. 01/2015/DF, emanada da 

Direção do Foro desta Comarca, que estabeleceu a competência deste 

Juízo de Direito Bancário, verifico que a lide apresentada se enquadra na 

exclusão desta competência, prevista no artigo 3º, §2º, do referido 

dispositivo, que transcrevo a seguir: “Art. 3º (...) §2º - Excluem-se da 

competência dessa unidade as ações de competência de reparação de 

danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de 

dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de 

natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em 

cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil”. 2. No caso 

dos autos, a discussão gira em torno de suposto ato ilícito praticado, 

configurando-se, assim, causa de natureza eminentemente civil. 3. 

Portanto, a competência não é decidida meramente porque há em um dos 

polos uma instituição financeira, mas sim pela natureza da demanda, que 

deverá ter conteúdo financeiro e não puramente indenizatório. 4. Nesse 

sentido: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – NEGATIVO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESPECIALIZAÇÃO PELA MATÉRIA E NÃO 

PELAS PARTES – CONFLITO IMPROCEDENTE. As varas especializadas em 

direito bancário, criadas pelo Provimento nº 004/2008/CM, definem sua 

competência jurisdicional pela natureza da demanda (se de conteúdo 

financeiro) e não pelo simples fato de estar presente uma instituição 

financeira em algum dos polos da contenda. (CC 31434/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/06/2016, Publicado no 

DJE 07/06/2016). CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C COBRANÇA SECURITÁRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – SEGURO – MATÉRIA EMINENTEMENTE CÍVEL - CONFLITO 

PROCEDENTE. Se a questão tratada na ação tem natureza eminentemente 

cível, a competência para o processo e julgamento é de uma das varas 

cíveis de feitos gerais, e não das varas especializadas de direito bancário. 

(CC 1399/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/09/2016, Publicado no DJE 06/09/2016). 5. Dessa forma, declino a 

competência do presente feito a uma das varas cíveis desta comarca. 6. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005828-15.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO(A))

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIBEIRO TOLEDOX (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005828-15.2016.8.11.0002; REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: FABIO RIBEIRO TOLEDOX Vistos. .. 1. Considerando que a 

presente demanda é embasada em título executivo à luz da legislação 

processual vigente, bem como, não foi a parte requerida citada, DEFIRO o 

pedido retro quanto à conversão em Execução de Título Extrajudicial. 2. 

Alterem-se os dados constantes do feito. 3. Feito isso, cite-se a parte 

devedora para pagarem o débito em 3 (três) dias (CPC, art. 829). 4. Não 

efetuado o pagamento, deverá o Senhor Oficial de Justiça penhorar de 

imediato quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, 

custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo a sua 

avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se os 

devedores, em seguida. 5. Não sendo encontrando o devedor, deverão 

ser-lhe arrestados tantos bens quantos bastem para a garantia da 

execução (CPC, art. 830). 6. Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827) e, para o caso de 

pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 

827, §1°). 7. Consigne-se, que o prazo de embargos é de 15 dias e fluirá a 

partir da juntada nos autos no mandado de citação, independentemente de 

penhora (CPC, arts. 914 e 915). 8. Defiro a expedição de certidão 

comprobatória do ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, 

art. 828). 9. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013180-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DE OLIVEIRA ANDRADE (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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1013180-33.2018.8.11.0041; AUTOR(A): CLAUDEMIR DE OLIVEIRA 

ANDRADE RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. . 1. 

Para a obtenção do benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o 

texto constitucional, faz-se necessário a comprovação da insuficiência de 

recursos, não sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez 

que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua redação que o benefício será 

concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade, conforme se 

depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. 

Dessa forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código 

de Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um 

aparente conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Assim, considerando que os documentos trazidos aos autos não são 

robustos capazes de assegurarem a hipossuficiência da autora, concedo 

o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove documentalmente sua 

hipossuficiência financeira ou recolha as custas processuais e despesas 

de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código 

de Processo Civil). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004398-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE FELIX MARQUES REZENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004398-57.2018.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

TATIANE FELIX MARQUES REZENDE Vistos. . 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta à comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada 

COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, § 2º, 

do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos 

autos a Notificação Extrajudicial, verifico que esta retornou com o motivo 

“ENDEREÇO INSUFICIENTE”. 4. Pois bem, em que pese à juntada do 

instrumento de protesto, verifico que não foram esgotados todos os meios 

para localização do requerido a fim de efetivar sua constituição em mora. 

5. Assim, carece de comprovante da constituição em mora. 6. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA 

DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

COMPROVAÇÃO DA MORA ATRAVÉS DE PROTESTO DE TÍTULO COM 

INTIMAÇÃO DO FIDUCIANTE POR EDITAL. NÃO ESGOTADAS AS 

POSSIBILIDADES DE INTIMAÇÃO PESSOAL E REALIZADA EM LOCAL 

DIVERSO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. A notificação do devedor intimado 

por edital é autorizada em situações específicas, previstas no artigo 15 da 

Lei nº 9.492/97. Não esgotadas todas as possibilidades de intimação 

pessoal do devedor, sua intimação por edital não é suficiente à 

constituição da mora. Ainda, se fosse permitida, a notificação do devedor 

por meio de intimação de protesto por edital, deveria ser realizada na 

Comarca em que se tem notícia ter sido o último domicílio do devedor 

fiduciante (endereço do contrato). A intimação por edital realizada em 

comarca aleatória, na prática inviabiliza ao devedor fiduciante tomar 

conhecimento do ato. Ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. Manutenção da extinção da 

ação de busca e apreensão. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70069724433, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 

14/07/2016). (TJ-RS - AC: 70069724433 RS, Relator: Elisabete Correa 

Hoeveler, Data de Julgamento: 14/07/2016, Décima Terceira Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/07/2016)” 7. Dessa 

maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, traga o comprovante de recebimento da referida notificação, 
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sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, c/c com o art. 485, I, ambos do CPC. 8. Intime-se. 9. Cumpra-se. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001433-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001433-09.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: JOSE APARECIDO RAMOS Vistos. 1. Tendo em vista o 

pedido de desistência formulado sob o id 15797664, verifico que os 

Embargos de Declaração opostos no id 14698771 perdeu o objeto, razão 

pela qual resta prejudicada a sua análise. 2. Ademais, deixo de acolher o 

pedido de desistência da ação, considerando a sentença prolatada no id 

14493363, a qual julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos 

termos do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil. 3. Dessa forma, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença prolatada e após, proceda-se as baixas necessárias. 4. 

Intime-se. 5. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000005-89.2018.8.11.0002

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:

ROQUE FRIEDRICH TERNES - ME (RÉU)

JOY EMERSON SANTIN (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000005-89.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

ROQUE FRIEDRICH TERNES - ME, JOY EMERSON SANTIN Vistos. . 1. 

Defiro a expedição de carta precatória à Comarca de Rondonópolis-MT, 

nos termos requeridos pelo autor através do Id. 14334619. 2. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003998-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL DE SOUZA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003998-43.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: GABRIEL DE 

SOUZA LEITE Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o 

bem descrito na inicial. 2. Primeiramente, recebo a emenda a inicial. 3. Para 

a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da 

mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este 

requisito. 4. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência. 5. Por outro lado, há receio 

de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

6. Isto posto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 7. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 9. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Código de Processo Civil. 11. Com base no Princípio da Especialidade, 

deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando tratar-se de 

feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido pelo 

Decreto-Lei 911/69. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006143-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS OAB - SP257907 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO DIAS PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006143-72.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO SISTEMA S.A 

REQUERIDO: JAIRO DIAS PEREIRA Vistos. . 1. Cumpra-se conforme o 

deprecado, servindo a presente missiva como mandado. 2. Após, 

devolva-se ao Juízo deprecante, com as baixas e homenagens de estilo. 

3. Expeça-se o necessário. 4. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009760-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVAIR AMERICO FERRAZ (EXECUTADO)

COMERCIAL FERRAZ ATACADISTA SECOS E MOLHADOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009760-40.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: COMERCIAL FERRAZ ATACADISTA SECOS E MOLHADOS 

LTDA - ME, OSVAIR AMERICO FERRAZ Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Execução promovida pelo credor, pretendendo receber a quantia 

informada na inicial. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que o autor não comprovou o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária. 3. Dessa maneira, oportunizo ao autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para que recolha as custas pendentes, sob 
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pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC e extinção do feito 

(art. 485, inciso III, do CPC). 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. .. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005504-25.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005504-25.2016.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA Vistos. 1. Intime-se a 

devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, se não for 

possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento voluntário da 

obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser acrescido de multa 

de 10% (dez por cento) e também de honorários advocatícios de 10% 

(dez por cento), previstas no art. 523 do CPC. 2. Advirta o devedor de 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento 

voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, querendo, 

nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, CPC). 3. Não havendo o 

pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os registros do feito para 

“cumprimento de sentença” alterando-se os polos da ação, se for o caso, 

intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha 

atual e débito e requeira o que for necessário para o deslinde da ação. 4. 

Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009318-11.2017.8.11.0002

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:

KIRST & KIRST LTDA - ME (EXECUTADO)

DURIVALDO JOAO KIRST (EXECUTADO)

JOAO PAULO DE TARSO KIRST (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009318-11.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: KIRST & KIRST LTDA - ME, JOAO PAULO DE TARSO KIRST, 

DURIVALDO JOAO KIRST Vistos. 1. Citem-se os devedores para pagarem 

o débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não 

efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos 

quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, com juros, 

custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à 

respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e 

intimando-se os devedores em seguida. 3. Não sendo encontrados os 

devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito 

(CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da divida (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no 

mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008509-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RAQUEL BELCULFINE OAB - SP160487 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008509-84.2018.8.11.0002; REQUERENTE: GAPLAN ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO LTDA. REQUERIDO: ANTONIA APARECIDA DE SOUZA DA 

SILVA Vistos. 1. Cumpra-se conforme o deprecado, servindo a presente 

missiva como mandado. 2. Após, devolva-se ao Juízo deprecante, com as 

baixas e homenagens de estilo. 3. Expeça-se o necessário. 4. Às 

providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008209-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CARDOSO NEIVA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008209-25.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EDUARDO CARDOSO NEIVA EIRELI - 

ME Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte 

autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Verifico que a 

pretensão da parte recai em cobrança de dívida, razão pela qual o valor a 

ser atribuído à causa deve observar o disposto no art. 292, I, do CPC. 3. 

Dessa maneira, em observância ainda à decisão proferida pelo Superior 

Tribunal de Justiça no julgamento Recurso Especial N° 1.418.593-MS 

(2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na inicial não 

corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos termos do 

Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor da causa 

para R$ 65.129,16 (sessenta e cinco mil, cento e vinte e nove reais e 

dezesseis centavos), que corresponde à integralidade do débito, 

compreendido entre as parcelas vencidas e vincendas, conforme se 

verifica na nova planilha de débito constante na exordial. 4. Proceda-se a 

secretaria, a RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao registro do feito. 5. 

Após o recolhimento das custas remanescentes remetam-se conclusos 

para análise do pedido liminar. 6. Intime-se. Cumpra-se. 7. Às 

providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006399-49.2017.8.11.0002

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:

ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME (RÉU)

CLAIR INES TOMBINI VELOZO (RÉU)

AGNEL BUENO VELOZO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO OAB - MT13948/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006399-49.2017.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME, CLAIR INES TOMBINI VELOZO, 

AGNEL BUENO VELOZO Vistos. 1. Considerando o comparecimento 

espontâneo do requerido Agnel Bueno Velozo, dou-lhe por citado nos 

termos do artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. No mais, tendo 

em vista que foram opostos embargos à ação monitória pela empresa 

Estúdio Fábrika do Som Ltda e pelo requerido Agnel Bueno Velozo, 

intime-se o autor para que responda no prazo de 15 dias. (art. 702, § 5º) 

3. Consigno que os embargos à ação monitória opostos pela pessoa 

jurídica, ainda que representada pela sócia, no caso, Clair Ines Tombini 

Velozo, não a alcança para os efeitos de defesa. 4. Deste modo, 

determino para que a senhora Gestora certifique o eventual decurso de 

prazo para apresentação de defesa pela requerida Clair Ines Tombini 

Velozo. 5. Após a apresentação da resposta pelo autor ou o eventual 

decurso de prazo sem manifestação, remetam-se conclusos. 6. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000066-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAPELARIA CUIABA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 

(EXECUTADO)

WILSON DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000066-81.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: PAPELARIA CUIABA COMERCIO E REPRESENTACOES 

LTDA, WILSON DA SILVA OLIVEIRA Vistos. 1. Primeiramente, determino 

para que a senhora Gestora proceda à retificação do polo passivo, 

incluindo-se a executada MARIA DINEA PINTO POMPERMAYER OLIVEIRA, 

nos termos da exordial. 2. Após, citem-se os devedores para pagarem o 

débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 3. Não 

efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos 

quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, com juros, 

custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à 

respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e 

intimando-se os devedores em seguida. 4. Não sendo encontrados os 

devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito 

(CPC, art. 830). 5. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da divida (CPC, art. 827, caput). 6. Consigne no 

mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 7. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 8. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 9. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 10. Intime-se. 11. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001137-84.2018.8.11.0002

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:

EDILSON SEBASTIAO DE BARROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001137-84.2018.8.11.0002; AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL RÉU: EDILSON SEBASTIAO DE BARROS Vistos. 1. 

Primeiramente, determino para que a senhora Gestora certifique o prazo 

da reconvenção. 2. No mais, intime-se o requerido ora reconvinte para, 

querendo, impugnar a contestação á reconvenção apresentada, prazo 15 

dias. 3. Após, conclusos para sentença. 4. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009853-03.2018.8.11.0002

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:

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 9 8 5 3 - 0 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: M. SABATINI 

FILHO & CIA. LTDA. - ME Vistos. .. 1. Trata-se de ação de Busca e 

Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito 

na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em 

mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que 

não foram juntadas guias e comprovante de pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005762-35.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH DA SILVA (RÉU)

ANDREA NOGUEIRA DE ARRUDA SILVA (RÉU)

FLORES E CESTAS VARZEA GRANDE LTDA. - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005762-35.2016.8.11.0002; AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT RÉU: FLORES E CESTAS VARZEA GRANDE LTDA. 

- ME, ELIZABETH DA SILVA, ANDREA NOGUEIRA DE ARRUDA SILVA 

Vistos. 1. Determino para que a senhora Gestora certifique o eventual 

decurso de prazo para apresentação de defesa pela requerida FLORES E 

CESTAS VÁRZEA GRANDE LTDA ME. 2. Posteriormente, intime-se o autor 

para, querendo, responder aos embargos à ação monitória, prazo de 15 

dias (art. 702, § 5º, do CPC), bem como manifestar sobre a ausência de 

citação da parte ANDREA NOGUEIRA DE ARRUDA SILVA. 3. Com a 

manifestação do autor, remetam-se conclusos. 4. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009877-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS GULARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 9 8 7 7 - 3 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUIZ CARLOS 

GULARTE Vistos. .. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, com 

pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Em análise aos autos, verifico que o autor não colacionou o 

Contrato realizado entre as partes, documento este imprescindível para 

comprovação da relação jurídica entre eles. 3. Verifico ainda, que dentre a 

documentação necessária não consta os comprovantes do recolhimento 

das custas processuais e taxas judiciárias, requisitos necessários para 

análise do pedido. 4. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades 

apontadas, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 5. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008832-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO MONTANDON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008832-26.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: CARLOS ROBERTO MONTANDON Vistos. 1. Trata-se de 

ação de execução de titulo extrajudicial onde o executado, devidamente 

citados, apresentou os embargos à execução nos próprios autos, 

conforme se vê em ID. 13055773. 2. Pois bem. Em se tratando de ação de 

execução, necessário se faz a apresentação dos embargos à execução 

em ação autônoma, nos termos prescritos no art. 914 e seguintes, do CPC. 

3. Desta feita, intimem-se as embargantes para que no prazo de 5 dias 

adequem o pedido aos moldes consignados. 4. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003105-86.2017.8.11.0002

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:

CLAUDIA LARA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003105-86.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CLAUDIA LARA GOMES Vistos. 1. Em 

que pese o teor da certidão de ID. 13134659, verifico que houve defeito na 

tentativa de citação da requerida. Explico. 2. A assinatura aposta pela 

receptora no aviso de recebimento (AR) acostado em ID. 12314747, não 

corresponde a destinatária da correspondência registrada. 3. Com efeito, 

o entendimento do STJ é de que, para a validade da citação da pessoa 

física pelos correios, é necessária a entrega da correspondência 

registrada diretamente ao destinatário. 4. Segue o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA - CITAÇÃO VIA CORREIO - AVISO DE RECEBIMENTO - 

PESSOA FÍSICA - NECESSIDADE DE ENTREGA DIRETA AO DESTINATÁRIO 

- EXIGÊNCIA LEGAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 223, PARÁGRAFO ÚNICO 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DESCUMPRIMENTO - NULIDADE - 

RECURSO PROVIDO. 1 - Na linha da orientação adotada por este Tribunal, 

para a validade da citação de pessoa física pelo correio, é necessária a 

entrega da correspondência registrada diretamente ao destinatário, de 

quem deve ser colhida a assinatura no recibo, não bastando, pois, que a 

carta apenas se faça chegar no endereço do citando. 2 - Recurso provido 

para anular o feito a partir da citação, determinando sua regular 

realização. (REsp 810.934/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, 

QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 17/04/2006, p. 205)” 5. 

Nesse sentido, verifico que a requerida CLAUDIA LARA GOMES não fora 

citada, motivo pelo qual, torno sem efeito a certidão de ID. 13134659. 6. 

Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, objetivando sanar a irregularidade que impede o 

prosseguimento do feito, qual seja, a citação da requerida. 7. Em caso de 

inércia, intime-se o autor pessoalmente, para que em prazo igual, 

manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena extinção 

(art. 485, § 1º do CPC). 8. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005817-15.2018.8.11.0002

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:

MARIO AUGUSTO DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005817-15.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

REQUERIDO: MARIO AUGUSTO DE MORAES Vistos. .. 1. Trata-se de ação 

de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Primeiramente, recebo 

a emenda a inicial. 3. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 4. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 5. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 6. Isto posto, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 7. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 9. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Código de Processo Civil. 11. Com base no Princípio da Especialidade, 

deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando tratar-se de 
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feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido pelo 

Decreto-Lei 911/69. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009566-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEILA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009566-40.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: NEILA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA SANTOS Vistos. 

.. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que 

a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, necessário se faz a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, podendo ser 

realizada por carta registrada com aviso de recebimento (Art. 2º, §2º, do 

Decreto Lei 911/69). 3. Em análise aos autos, verifico que o autor 

colacionou ao feito duas Notificações Extrajudiciais, no entanto, a primeira 

notificação retornou com o motivo “Não Procurado”, carecendo do 

comprovante de seu recebimento. 4. Ainda, quanto à segunda notificação 

o autor não juntou aos autos o AR- Aviso de Recebimento da notificação 

encaminhada à parte requerida, trazendo apenas o documento sob o ID. 

16065270, no qual consta que a notificação extrajudicial foi encaminhada 

por telegrama, e esta possui a mensagem que o recibo de entrega foi 

assinado por “Inajara Nunes”. 5. Ocorre que, de acordo com o 

entendimento jurisprudencial, não ficou configurada a mora, eis que o 

telegrama não está acompanhado do A. R., vejamos: “E M E N T 

AAGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADO 

PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR POR TELEGRAMA SEM A.R. – 

INFORMAÇÃO DOS CORREIOS – INEXISTÊNCIA DE FÉ PÚBLICA - MORA 

NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE 

ORDEM PÚBLICA - RECURSO PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO 

TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A 

comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do 

processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação 

fiduciária, e a notificação extrajudicial enviada para endereço do devedor 

por telegrama sem AR não é instrumento hábil para essa finalidade, uma 

vez que os Correios não possuem fé pública e a informação prestada por 

eles não tem presunção de veracidade. Aplica-se o efeito translativo à 

decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência 

desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, 

com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito”. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018). 6. Ademais, denoto 

que dentre a documentação necessária não consta os comprovantes do 

recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias, requisitos 

necessários para análise do pedido. 7. Dessa maneira, faculto ao autor a 

emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as 

irregularidades apontadas, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, 

sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 8. 

Intime-se. 9. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003637-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEO JAIME SARAIVA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 3 6 3 7 - 2 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LEO JAIME 

SARAIVA PEREIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em 

face de LEO JAIME SARAIVA PEREIRA, partes devidamente qualificadas 

nos autos, visando à apreensão do bem descrito na exordial. 2. Em 

decisão id 14504927, oportunizou-se ao autor o prazo de 15 (quinze) dias 

para que emendasse da inicial, a fim de comprovar, efetivamente, a mora 

do devedor. 3. Isso porque, o direito de o credor fiduciário reaver o bem 

que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à 

caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A notificação do devedor, para a constituição 

em mora, deve ocorrer por carta registrada, por intermédio do Cartório de 

Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título. 5. Pois bem, ressalto 

que, para a utilização do protesto como forma de constituição em mora 

devem-se esgotar todos os meios necessários de localização do 

requerido, o que não é o caso dos autos. 6. Pois bem, em que pese os 

argumentos do autor, ressalto que o Instrumento de Protesto, por si só, 

não tem o condão de constituir em mora o devedor, uma vez que a 

jurisprudência tem colocado um pressuposto para aceitação dessa 

notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios 

possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou 

comprovado. 7. Nesse sentido: “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR 

MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – DESTINATÁRIO 

INEXISTENTE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO 

DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO CONFIGURADA – 

INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é 

condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação 

do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da 

ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um 

pressuposto para aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor 

demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a 

parte devedora, o que não ficou comprovado. (TJMT – AP. 11203/2017, 

Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Data de Julgamento: 

22/03/2017, Quinta Câmara Cível, Data da Publicação DJE: 29/03/2017) 

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO 

DEVEDOR. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. 1. 

Conquanto válida a notificação por edital do devedor, porquanto 

autorizada pelo art. 2º, parágrafo 2º, do Decreto-lei n. 911/69, não pode 

ser feita sem que antes tenha o credor buscado dar ciência pessoal 

daquele mediante correspondência dirigida ao seu endereço (Lei n. 

9.492/97, art. 15). 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg 

no AREsp: 489524 RS 2014/0059738-1, Relator: Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 10/03/2015, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015)” 8. Entretanto, a parte autora 

veio aos autos colacionando apenas o Instrumento de Protesto, peticionou 

no feito alegando ser documento hábil para constituição da mora do 

devedor. 9. Desta feita, não comprovada a regular constituição em mora 

da devedora, é caso de extinção do feito, pois ausentes os pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 10. 

Ante o exposto, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, IV, do CPC. 11. Custas pagas na distribuição. 12. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 13. P.I.C. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002125-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MARQUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002125-42.2017.8.11.0002 REQUERENTE: KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO REQUERIDO: LEANDRO MARQUES DA SILVA Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, interposto 

por KIRTON BANK S/A – BANCO MÚLTIPLO, em desfavor de LEANDRO 

MARQUES DA SILVA, tendo por objeto o bem descrito nos autos. 2. 

Compulsando os autos, verifico que a notificação encaminhada ao 

devedor retornou pelo motivo “NUMERAÇÃO IRREGULAR”, ocasião em que 

fora oportunizado ao autor a emenda da inicial, a fim de comprovar a mora 

do devedor. 3. Isso porque, o direito de o credor fiduciário reaver o bem 

que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à 

caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A notificação do devedor, para a constituição 

em mora, deve ocorrer por carta registrada, por intermédio do Cartório de 

Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título. 5. No caso concreto, a 

notificação enviada pelo credor não foi recebida no endereço informado 

no contrato, face a incorreção do endereço. 6. Assim, o credor deveria 

esgotar os meios para a localização do devedor e, não obtendo êxito, 

realizar o protesto, com a intimação por edital, antes da propositura da 

ação, com fins de atender as exigências formais impostas pela lei. 7. Com 

efeito, não se admite que a notificação ou o protesto ocorram após o 

ajuizamento da ação, uma vez que estes são condição de procedibilidade 

da ação de busca e apreensão. 8. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO 

COMPROVADA - PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - 

INVALIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

DEVIDA. A constituição em mora do devedor é pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. 

Assim, para o ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha 

efetivamente comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, 

sendo descabida a realização de protesto somente após a ordem de 

emenda da inicial. EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- 

NOTIFICAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO 

VIGENTE - APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E 

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A 

notificação do devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se 

declarar a nulidade dessa pactuação, ante a ausência de requisitos 

necessários à sua validade. Não há como acatar qualquer orientação 

quanto à matéria, se verificada a desconformidade destas com a 

legislação vigente, especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 

103-A,170 e 192 caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 9. Assim, não 

comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de 

extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo do processo, na forma do 

art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 10. Ante o exposto, declaro 

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, 

do CPC. 11. Custas pagas na distribuição, deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade. 12. Deixo de analisar a 

manifestação do requerido vez que a inicial sequer fora recebida, 13. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 14. P. I. C. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007592-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL CUSTODIO CABRAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007592-65.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ISMAEL CUSTODIO CABRAL Vistos. 1. Cuida-se de ação de 

Busca e Apreensão proposta por BANCO J SAFRA S/A, em desfavor de 

ISMAEL CUSTODIO CABRAL, ambos devidamente qualificados nos autos. 

2. Em petição de Id. 15945606, o autor veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. Verifico que a petição inicial sequer fora recebida. 

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. 5. Sem custas e honorários advocatícios. 6. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas 

de estilo. 7. P. I. C. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000582-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. SALDANHA CARDOSO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000582-04.2017.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: S. SALDANHA CARDOSO & CIA LTDA - ME Vistos. 1. 

Cuida-se de ação cautelar de Busca e Apreensão proposta por OMNI S/A 

CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em desfavor de S 

SALDANHA CARDOSO E CIA LTDA ME, ambos devidamente qualificados 

nos autos. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da 

ação, vez que houve transação extrajudicial. 3. Instada a se manifestar, a 

parte requerida concorda com a desistência. 3. Pois bem, diante do 

exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 4. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 5. Custas pagas na 

distribuição, deixo de condenar em honorários advocatícios vez que as 

partes transigiram extrajudicialmente. 6. Observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos. 7. P. I. C. 8. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006178-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEYSE MARCELA DA SILVA LEMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006178-32.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: NEYSE MARCELA DA SILVA LEMES 

Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em desfavor de NEYSE MARCELA DA 

SILVA LEMES, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição 

de Id. 16248895, o autor veio aos autos requerendo a desistência da 

ação. 3. Verifico que a petição inicial sequer fora recebida. 4. Pois bem, 

diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 5. Sem custas. 6. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 7. P. I. C. .. (assinado 
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eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008702-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ROBERTO MEDEIROS OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 8 7 0 2 - 0 2 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUIZ ROBERTO 

MEDEIROS OLIVEIRA Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão 

proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, em 

desfavor de LUIZ ROBERTO MEDEIROS OLIVEIRA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em petição de Id. 16122632, o autor veio aos 

autos requerendo a desistência da ação. 3. Verifico que a petição inicial 

sequer fora recebida. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Sem custas. 6. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas 

de estilo. 7. P. I. C. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006411-29.2018.8.11.0002

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:

WESLEY DE SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006411-29.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: WESLEY DE SA Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BV FINANCEIRA 

S.A. – C.F.I. em face de WESLEY DE SA, ambos devidamente qualificados 

nos autos. 2. Compulsando os autos, verifico que o Aviso de Recebimento 

enviado para notificação do requerido retornou com a informação 

“endereço insuficiente” (id 14358362 – pág. 2), de modo que, 

oportunizou-se ao autor o prazo de 15 (quinze) dias, para que emendasse 

a inicial, a fim de comprovar, efetivamente, a mora do devedor (id 

14571414), muito embora tenha realizado o protesto do título (id 

14358367). 3. Isso porque, o direito de o credor fiduciário reaver o bem 

que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à 

caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A notificação do devedor, para a constituição 

em mora, deve ocorrer por carta registrada, por intermédio do Cartório de 

Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título. 5. No caso concreto, 

determinada a emenda à inicial, o autor juntou ao feito nova notificação 

extrajudicial, realizada após o ajuizamento da ação, conforme id 

15752204. 6. Pois bem, de uma melhor análise do feito, verifico que a 

extinção é a medida a ser tomada, uma vez que não se admite que a 

notificação ou o protesto ocorram após o ajuizamento da ação, na medida 

em que estes são condição de procedibilidade da ação de busca e 

apreensão. 7. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA - 

PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INVALIDADE - 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA. A 

constituição em mora do devedor é pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. Assim, para o 

ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha efetivamente 

comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, sendo descabida 

a realização de protesto somente após a ordem de emenda da inicial. 

EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- NOTIFICAÇÃO - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO VIGENTE - 

APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E GARANTIAS 

CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A notificação do 

devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se declarar a nulidade 

dessa pactuação, ante a ausência de requisitos necessários à sua 

validade. Não há como acatar qualquer orientação quanto à matéria, se 

verificada a desconformidade destas com a legislação vigente, 

especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 103-A,170 e 192 

caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , Relator: Antônio 

Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 8. Assim, não comprovada a 

regular constituição em mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois 

ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo do processo, na forma do art. 485, IV, do Código de 

Processo Civil. 9. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV e §3º, do CPC. 10. 

Custas pagas na distribuição. 11. Após o trânsito em julgado, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações de estilo. 12. P. I. C. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008217-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAULEASING S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS OAB - SP84314 (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - SP248505 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO DE SOUZA BENITES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008217-36.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO ITAULEASING S.A. 

REQUERIDO: APARECIDO DE SOUZA BENITES Vistos. 1. Trata-se de ação 

de Reintegração de Posse proposta por BANCO ITAULEASING S/A, em 

face de APARECIDO DE SOUZA BENITES, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. As partes em conjunto vieram aos autos 

informar que realizaram um acordo extrajudicial, pugnando sua 

homologação e consequente extinção do feito. 3. Verifico que o acordo 

fora devidamente cumprido pelo requerido, assim, a homologação e 

extinção é a medida que se impõe.. 4. Pois bem, diante do informado na 

petição supracitada, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via 

de consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. 5. Custas pagas na distribuição, honorários 

conforme pactuado. 6. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas de estilo. 7. P. I. C. 8. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002869-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELINO SOARES DE AMORIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO OAB - MT23119/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002869-03.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: JOCELINO SOARES DE AMORIM Vistos. 1. BANCO RCI 
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BRASIL S/A, representado pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, 

devidamente qualificado, propôs a presente ação de Busca e Apreensão 

em face de JOCELINO SOARES DE AMORIM, também qualificado, visando 

à apreensão do bem descrito na exordial. 2. Concedida a liminar (id 

13016892), que foi cumprida, conforme auto de busca apreensão e 

depósito disposto nos autos (id 14414762). 3. Na sequência, o requerido 

formulou requerimento de purgação da mora (id 14449697), realizando o 

pagamento integral do débito, conforme comprovante de id 14449750 – 

pág. 2. 4. Em vista do depósito integral da dívida, determinou-se a 

restituição do veículo apreendido (id 14616623). 5. O autor requer o 

levantamento do valor depositado em juízo (id 14844335), considerando 

que o veículo foi restituído ao requerido, conforme termo de devolução e 

entrega de id 14844476. 6. Apesar da purgação da mora, o requerido não 

apresentou contestação, de acordo com o teor da certidão de decurso do 

prazo (id 14862218). É o necessário relatório. DECIDO. 7. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, alegando a parte autora que o requerido 

financiou veículo e incorreu em mora. 8. A questão destes autos não 

necessita de produção de outras provas, razão pela qual, julgo 

antecipadamente o pedido, conforme preconiza o artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil. 9. Consta dos autos que, após a apreensão do veículo, 

a parte requerida efetuou o pagamento integral do débito informado pelo 

autor na inicial. 10. Pois bem. Verifica-se que o pagamento do débito 

ocorreu nos limites e regras estabelecidas na Lei vigente, de tal sorte que 

efetuou o depósito da quantia informada pelo autor na inicial, no prazo 

legal, motivo pelo qual teve seu veículo restituído. 11. Dessa forma, dou 

como quitado o débito do autor, por entender que o pagamento foi 

suficiente para quitação do contrato. 12. Diante do exposto, por verificar a 

quitação do contrato e, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, contudo, mantendo o bem na posse do 

requerido, em razão do adimplemento integral do contrato. 13. Custas 

pagas na inicial. Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida ao 

pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa. 13. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as 

devidas baixas e anotações. 14. P. I. C. 15. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS 
                                       
 EDITAL N. 20/2018/DF  

 
O JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, no 
uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no Provimento 6/2014/CM, de 
07.03.2014, e a decisão proferida em 26.10.2018 pelo Excelentíssimo Presidente do TJMT 
no Cia 0714082-76.2018, torna público para ciência dos interessados o RESUTADO FINAL 
DEFINITIVO DE CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS HABILITADOS no processo 
seletivo de credenciamento de pessoas físicas na área de Psicologia e Serviço Social, para 
atuarem na Comarca de Rondonópolis-MT, de acordo com análise dos documentos previstos 
no Edital 008/2018/DF de 25 de maio de 2018, conforme segue:  
 

PSICOLOGIA 
 

Classificação 
 

           Nome do Candidato (a) 
 

 
Resultado 

 

 
Pontuação 

01 Rhafaela Marques Monteiro Salgado Classificada 10,00 

02 Fernanda Bido Mereti Classificada 10,00 

03 Fernanda Monteiro Böer Classificada 10,00 

04 Glaucia de Lima Pereira  Classificada 9,50 

05 Janaina Fernanda da Silva Souza Castro Classificada 8,20 

06 Jacqueline Silva Damaceno Classificada 8,20 

07 Rafaela Alves Scaramal Classificada 7,90 

08 Isabel Cristina Alves de Lima Classificada 7,60 

09 Denise Fonseca de Oliveira Classificada 7,60 

10 Renata Cristina de Sousa Classificada 7,45 

11 Aluísio Lins Vitório Classificado 7,00 

12 Bárbara Santana da Silva Classificada 7,00 

13 Adriana Recidivi de Alencar Classificada 6,55 

14 Milady da Silva Oliveira Classificada 6,00 

15 Antônio Augusto Barkoski Sampaio Classificado 6,00 

16 Adriana Amelia Trindade dos Santos 
Ogawa 

Classificada 5,60 

17 Solange Libano de Paula Fernandes Classificada 5,00 
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18 Rubia Raysa Silva Neris Classificada 5,00 

19 Luana Santos Duarte Classificada 4,95 

20 Elisama Duarte Santos Classificada 4,75 

21 Gabriela Neves Paula de Souza Classificada 4,45 

22 Fabrícia Rocha Moura Classificada 3,05 

23 Jamili Goulart Schmitz Classificada     3,00 

24 Maria Cleany Corrêa Barbosa  Classificada 2,75 

25 Gustavo Soares de Souza Classificado 2,50 

26 Suelen Miguel da Silva  Classificada 2,35 

27 Mayra Oliveira Gomes Classificada 2,00 

28 Mariana Roberta Silva Lobo Classificada 2,00 

29 Maxwuell Mariano Gonçalves Classificada 1,75 

30 Simone Azevedo Rodrigues Classificada 1,75 

31 Carla Carolina Marques Severiano Classificada 1,25 

32 Percivania Borges David Classificada 1,00 

33 Tânia Rodrigues da Silva Martins Classificada 1,00 

34 Joana D´arc Santana Caus Classificada 1,00 

35 Laura Cristina Pereira da Silva Classificada 1,00 

36 André Moura de Souza Leão Classificado      0,75 

37 Suellen Naime Fabris  Classificada 0,50 

38 Isabela Santos Nascimento Classificada 0,50 

39 Francisca Ferreira Barbosa  Classificada       0,00 

40 Elisângela Nunes de Freitas Classificada       0,00 

41 Lázara Eugênia Pereira Cabral Classificada       0,00 

42 Eliane Rosa de Oliveira Classificada       0,00 

43 Irma Flávia Pavoni de Carvalho Classificada       0,00 

44 Sarah Elisabeth Basso de Oliveira Classificada       0,00 

 
                                          

 SERVIÇO SOCIAL 
 

Classificação 
 

           Nome do Candidato (a) 
 

 
Resultado 

 

 
Pontuação 

01 Edna Rodrigues de Oliveira Soares Classificada 10,00 
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02 Jacinta de Avilla  Classificada 10,00 

03 Izabel Cristina Santos dos Reis Classificada 10,00 

04 Mayza Rangel Blaszak Classificada 10,00 

05 Vanderléia Quilante  Classificada 10,00 

06 Rosane Novaes Garske Classificada 10,00 

07 Renata de Matos Tonim Classificada 10,00 

08 Elen Stelita Francisco Aguiar  Classificada 10,00 

09 Priscilla Carvalho Tourices Classificada 9,50 

10 Edinéia Bernardino Priori de Souza Classificada 9,40 

11 Irinéia Aparecida de Melo Silva Classificada 8,80 

12 Eliane Dias  Classificada 8,80 

13 Maísa Bianca Rodrigues Classificada 7,60 

14 Glaucia Rocha Silva Classificada 7,60 

15 Huani Maria Santos Rodrigues Classificada 6,80 

16 Marina Gomes Nicoletti Classificada 5,95 

17 Rosa Maria Surubi da Silva Classificada 5,25 

18 Izabel Cristina Pupo Machado Classificada 5,00 

19 Gislaine Nascimento da Silva  Classificada 5,00 

20 Patrícia Silva Colturato Costa Classificada 5,00 

21 Kelly Saikhonem Classificada 4,95 

22 Maria do Carmo de Souza Classificada 4,10 

23 Sandra Regina Bonin Classificada      3,50 

24 Roberta Oliveira da Silva  Classificada 3,50 

25 Daniele Carla Tosin Dornelles Classificada 3,35 

26 Mirian Santana Correia de Arruda Classificada 3,00 

27 Adriana Araújo dos Santos Fidelis  Classificada 2,25 

28 Érica Patrícia Bastos Classificada      2,00 

29 Claudia Mara Anselmo Vacari Classificada      1,75 

30 Graciela Rodrigues da Silva Classificada      1,50 

31 Ana Paula da Silva  Classificada      1,25 

32 Ivanilza Alves da Costa Classificada 0,00 

 
 

1. Para critérios de desempate foi priorizada a seguinte ordem: 
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a) maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003;  
b) maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 440, do Decreto-
Lei 3.689/41, Código de Processo Penal;  
c) maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme dispõe o subitem 
6.1.2, do Edital nº008/2018-DF.  
d) maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o subitem 6.1.3 do Edital nº 
008/2018-DF.  
2. No Resultado acima transcrito constam os nomes dos candidatos habilitados por ordem de 
classificação com observância ao critério de desempate;  
3. O candidato (a) que pretender interpor recurso em relação à Classificação Final deverá 
apresentá-lo no prazo de 02 (dois) dias após a publicação deste edital, diretamente no 
Protocolo Geral da Comarca de Rondonópolis-MT, com fundamentação de forma clara, 
objetiva e consistente, sendo desconsiderado o recurso interposto fora do prazo estabelecido; 
4. 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 átrio do Fórum e Publicado no 
Diário da Justiça Eletrônico. 
 

Rondonópolis, 07 de novembro de 2018 

 

Francisco Rogério Barros 
JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 
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